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ABSTRAK
Fenomena yang terjadi di indonesia yaitu masih banyak
perusahaan yang belum menerapkan akuntansi konservatif dalam
laporan keuangan sehingga menyebabkan kepercayaan para pemakai
laporan keuangan khususnya laporan keuangan audit terhadap auditor
menjadi menurun. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah
insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, apakah
growth opportunities berpengaruh terhadap terhadap konservatisme
akuntansi, apakah tingkat hutang berpengaruh
terhadap
konservatisme akuntansi, apakah ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap konservatisme akuntansi, apakah profitabilitas berpengaruh
terhadap konservatisme akuntansi, apakah insentif pajak, growth
opportunities, tingkat hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas
berpengaruh simultan terhadap konservatisme akuntansi, bagaimana
perspektif akuntansi islam tentang konservatisme akuntansi. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh insentif pajak,
growth opportunities, tingkat hutang, ukuran perusahaan dan
profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi dan untuk mengetahui
bagiamana perspektif akuntansi islam tentang konservatisme
akuntansi secara parsial maupun simultan pada perusahaan
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Jakarta
Ismalic Index periode tahun 2016-2020 serta mengetahui bagaimana
perspektif akuntansi islam tentang konservatisme akuntansi.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal.
Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan manufaktur sektor
industri dasar dan kimia yang terdaftar di Jakarta Ismalic Index
periode tahun 2016-2020 dengan menggunakan Purposive Sampling
dan diperoleh 5 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan
kimia yang terdaftar di Jakarta Islamic Index sebagai sampel dalam
penelitian ini Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah regresi data panel dengan sumber data diperoleh dari
laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
periode tahun 2016-2020.
Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1)
Insentif Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme
akuntansi maknanya bahwa jika insentif pajak meningkat maka tidak
akan mempengaruhi tingkat koservatisme akuntansi yang dilakukan
perusahaan. (2) Growth Opportunities berpengaruh positif siginifikan
ii

terhadap koservatisme akuntansi maknanya bahwa jika growth
opportunities perusahaan meningkat maka tidak akan mempengaruhi
tingkat konservatisme akuntansi. (3) Tingkat Hutang berpengaruh
positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi maknanya bahwa
jika tingkat hutang perusahaan meningkat maka akan mempengaruhi
konservatisme akuntansi. (4) Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif
signifikan terhadap konservatisme akuntansi maknanya bahwa jika
perusahaan ukuran perusahaan meningkat maka tidak akan
mempengaruhi
konservatisme
akuntansi.
(5)
Profitabilitas
berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi
maknanya bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas
yang tinggi tidak akan cenderung untuk memilih metode akuntansi
yang koservatif. (6) Insentif Pajak, Growth Opportunitie, Tingkat
Hutang, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh secara
simultan terhadap Konservatisme Akuntansi artinya bahwa variabel
Insentif Pajak, Growth Opportunities, Tingkat Hutang, Ukuran
Perusahaan dan Profitabilitas ikut menyumbang dalam menghasilkan
laba perusahaan. (7) Bagaimana perspektif akuntansi islam tentang
konservatisme akuntansi Adapun penerapan konservatisme pada Bank
Umum Syariah dirasa tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan
pada Bank Umum Konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam manfaat
penerapan konservatisme yang sama-sama untuk meminimalkan
jumlah pajak yang harus dibayarkan, menghasilkan laba yang
berkualitas, mempersempit kesempatan untuk dilakukannya tindakan
manajemen laba, mengatasi kesulitan keuangan, dan mengurangi
biaya litigasi serta untuk mengurangi konflik antara bondholders
dengan shareholders.
Kata kunci : Insentif Pajak, Growth Opportunities, Tingkat Hutang,
Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas.
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MOTTO

اِ ْن اَحْ َس ْنتُ ْم اَحْ َس ْنتُ ْم ِِلَ ْنفُ ِس ُك ْم
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu
sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu
untuk dirimu sendiri.”(Q.S. Al- Isra : 7)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran
yang jelas dan memahami skripsi ini, maka perlu adanya
penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan di
dalam skripsi ini guna mempertegas pokok bahasan.
Berdasarkan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi
kesalahpahaman dengan apa yang penulis maksudkan.
Adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh Insetif
Pajak Dan Faktor Non Pajak Terhadap Konservatisme
Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri
Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index
Periode 2016-2020”. Adapun uraian pengertian beberapa
istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu,sebagai
berikut :
1. Pengaruh merupakan kekuatan yang muncul dari sesuatu,
seperti manusia, benda-benda yang urut membentuk
sebuah watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan. 1
2. Insentif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan
memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk
maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja,
melainkan pula memberikan dorongan ke arah
perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. 2
3. Faktor non pajak merupakan faktor yang bukan
berkaitan dengan penyusunan suatu perencanaan pajak
antara lain: masalah badan hukum suatu bentuk badan
usaha, masalah mata uang dan nilai tukar,masalah
pengendalian devisa,masalah program insetif, masalah
bukan pajak lainnya. Insentif non pajak adalah. Suatu
insentif yang diberikan oleh perusahaan dengan tujuan
untuk mempertahankan dan memaksimalkan kompetensi
1

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2001),747
2
Winardi, Kamus Ekonomi, ( Bandung : Mandar Maju ,2011),255

1

2
karyawan yang memiliki produktivitas yang tinggi agar
dapat terus bekerja di perusahaan tersebut. 3
4. Konservatismemerupakan reaksi yang berhati-hati atas
ketidakpastian yang ada agar ketidakpastian dan risiko
yang berkaitan dalam situasi bisnis dapat dipertimbangkan
dengan cukup memadai. 4 Konservatisme akuntansi
merupakan suatu pemilihan metode dan estimasi
akuntansi yang menjaga nilai buku dari net asset relatif
rendah. 5 Konservatisme akuntansi adalah ebagai
penyegeraan pengakuan kerugian,biaya atau hutang yang
mungkin akan terjadi dan tidak boleh mengakui laba,
pendapatan atau aktiva sebelum benar-benar terjadi.Hal
tersebut akan mengakibatkan nilai kewajiban serta biaya
akan cenderung tinggi dan nilai aktiva serta pendapatan
akan cenderung rendah dalam laporan keuangan. 6
Insentif pajak berhubungan dengan konservatisme
akuntansi dikarenakan insentif pajak merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi
dikarenakan insentif pajak bisa disebut dengan fasilitas
pajak yang didefinisikan sebagai kemudahan atau
keringanan yang diberikan pemerintah dalam hal
perpajakan yang dapat digunakan dan dinikmati oleh
investor baik lokal maupun luar negeri Untuk iklim
investasi di Indonesia, insentif pajak ini sangat penting
untuk menarik investor luar maupun dalam negeri dalam
proses penanaman modal yang berguna untuk
meningkatkan nilai investasi dan untuk meningkatkan
penerimaan pajak jangka panjang. Faktor non pajak
berhubungan dengan konservatisme akuntansi di
karenakan ada beberapa faktor yaitu:
3
Hamijaya, M, (Pengaruh Insentif Pajak Dan Faktor Non Pajak Terhadap
Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan,2015),10-17
4
Savitri, E, Konservatisme Akuntansi (2016),22
5
Budiasi,I.G,"Peranan Konservatisme Pada Information Assymetry Suatu
Tinjauan Teoritis” ,(Jurnal Ilmia Akuntansi dan Bisnis Vol 6 No 2 ,2011),2
6
Harini, Gustia, Yesmira Syamra, dan Pugu Setiawan, "Pengaruh Insentif
Pajak, Pajak, dan Cas Flow terhadap Konservatisme Akuntansi”,(Manajemen dan
Kewirausaaan Vol 11 No1, 2020),10-11

3
Pertama growth opportunity perusahaan yang
akan meningkatkan jumlah investasi atau disebut juga
dengan perusahaan yang akan meningkatkan jumlah
investasi atau disebut juga dengan perusahaan growth
cenderung akan memilih konservatisme akuntansi karena
perhitungan labanya lebih tingi.
Kedua adalah Tingkat hutangmerupakan rasio
yang menunjukan proporsi hutang untuk membiayai
investasi dari suatu perusahaan, dimana semakin besar
hutang dari suatu perusahaan maka cenderung perusahaan
akan menaikan laba untuk dapat memuaskan pengguna
informasi atas kelangsungan pembayaran hutang yang
dipinjam oleh perusahaan.
Ketiga Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai
suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya
suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain
dinyatakan dalam total aset, nilai pasar lebih sensitif
secara politis dan memiliki beban transfer kesejahteraan
(biaya politis) yang lebih besar daripada perusahaan yang
lebih kecil.
Keempat Profitabilitas, yang merupakan salah
satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan terutama
dalam menganalisis kinerja manajemen, semakin tinggi
tingkat Profitabilitas suatu perusahaan, maka akan
cenderung memilih akuntansi yang konservatif, hal ini
karena konservatisme digunakan oleh manejer untuk
mengatur laba terlihat rata dan tidak terlalu
memilikifluktuasi.7
5. Jakarta Islamic Index merupakan salah satu indeks
saham yang ada di Indonesia yang menghitung index
harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang
memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas
dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal
7

Hardi dan Nopri, “Pengaruh Insentif Pajak Dan Non Pajak Terhadap
Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia (BEI)”,(Diss, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2018),5-7

4
ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa
Invesment Management (PT DIM). JII telah
dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan
instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan
Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di
Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar
Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang
digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa
Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya,
saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham
yang memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari
dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100.8
6. Perusahaan Manufakturmerupakan sebuah badan
usaha yang mengubah dari mentah menjadi barang
setengah jadi maupun barang jadi yang memiliki tingkat
nilai jual. Dalam proses penggarapannya, perusahaan
manufaktur mengelola peralatan, mesin, serta tenaga kerja
dalam satu medium.Dari sudut pandang teknis, kata
manufacturing sendiri adalah kegiatan pengolahan bahan
mentah dengan melewati proses kimia serta fisika yang
memiliki tujuan untuk merubah sifat, bentuk, serta
tampilan sebuah produk. Kegiatan dari manufaktur
melingkupi proses peracikan dari beberapa komponen
hingga menjadi sebuah produk utuh.Pengertian
manufaktur dalam sudut pandang bidang ekonomi
merupakan sebuah proses perubahan sebuah bahan
mentah menjadi bentuk yang memiliki nilai tambah
melalui satu atau lebih dari proses perakitan. Maka hasil
akhir dari yang diharapkan adalah terciptanya produk
yang memiliki daya nilai jual.Manufaktur sendiri terdapat
beberapa tahap pengerjaan dan setiap tahapan operasi

8

Wikepedia Ensiklopedia Bebas,”Jakarta Ismalic Index” (On-line),tersedia di
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index

5
tersebut membuat bahan mentah lebih dekat ke arah
bentuk akhir.9
B. Latar Belakang Masalah
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan
kebebasan memilih metode akuntansi yang digunakan dalam
menyusun laporan keuangan. Kebebasan dalam metode ini
dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan
yang berbeda-beda disetiap perusahaan sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan perusahaan tersebut atau dengan
kata lain perusahaan memiliki sedikit kebebasan dalam
memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ditawarkan
dalam standar akuntansi keuangan yang dianggap sesuai
kondisi perusahaan. 10
Konservatisme adalah prinsip ke hati hatian tidak ada
laba yang diakui sampai bukti yang handal diperoleh.
Sedangkan konservatisme akuntansi adalah penyegeraan
pengakuan kerugian, biaya atau hutang yang mungkin akan
terjadi dan tidak boleh mengakui laba, pendapatan atau
aktiva sebelum benar-benar terjadi.Hal tersebut akan
mengakibatkan nilai kewajiban serta biaya akan cenderung
tinggi dan nilai aktiva serta pendapatan akan cenderung
rendah dalam laporan keuangan. Namun itu harus segera
dikonfirmasi ketika kerugian mungkin terjadi harus menunggu
sampai ada bukti nyata. Ini akan membawa keuntungan
perusahaan miring kebawah, sehingga akan menyebabkan
perselisihan pajak penghasilan. Perubahan tarif pajak
penghasilan badan dan tarif pajak progresif menjadi tingkat
bunga tunggal,insetif terpisah bagi manajer untuk melakukan
sesuatu kecurangan tersebut dikhawatirkan akan berujung
sengketa pajak.
9

Rafi Wijaya,Buku Ekonomi : Pengertian Perusahaan Manufaktur,
Karakteristik, Sistem, Proses dan Contohnya
10
Verawaty dan Merina Citra, “Insetif Pemerintah (Tax Incentives) Dan
Faktor Non Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Perbankan Di
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Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009
tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H.,
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.
Pajak disebut juga adh-dharibah yang artinya beban,
secara istilah diartikan sebagai suatu beban atau pungutan
yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu jarir
meriwayatkan dari Ibnu Aliyah katanya, “Dulu, selain zakat,
mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka
berlebihlebihan, maka turunlah ayat: 11
Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti:

ِ ِْشَٛ ْبن َخٛض
َ شًا َٔ َكبََ ًَ ْخهَّ ٍذ ْثُُ ًَ ْسهَ ًَخُ َع َشِٛيصْ َش ُس َٔ َعهَىأَ ِي
ِ ضمَبنَ َعُُْٓبنهَُّٓ َش
 ِْْبنِٛبسف
ِ َُٓأَ َْبنهَُّٓ َشُِّٛ َٕنٚفَمَ َبَل ْن ُع ُش ْٕ َسْٛ َِِّ َع ُْ َس ًِ ْعتُإْٛ ِأَث
ِ َُّفِ ِعبنْٚ ُُ ٍِ َبنهَُّٓثَبثِتٍ ْجٛض
ُِ َلنه َّ ِٓ َشُ ُْٕنَ َس ًِع
ُْ
ِ َّ ص
َ  ِٓهه ُِٓبىْٛ ََمُ ِْٕنُ َسهَّ ًَ َٕ َعهِٚصبََِّإ
َ ََي ْك ِس ِحِج

“Dari Abu Khair Radhiyallahu „anhu beliau berkata ;
“Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu)
menawarkankan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin
Tsabit Radhiyallahu „anhu, maka ia berkata : „Sesungguhnya
para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka”[HR Ahmad
4/143, Abu Dawud 2930]
11

Tim Baitul Kilmah, Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadist,
(Jogjakarta: Kamil Pustaka, 2014,137
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Perubahan pajak yang selalu mengalami perubahan
untuk menyesuaikan dengan keadaan sosial, ekonomi dan
politik suatu negara. Salah satunya menyangkut mengenai
perubahan ketentuan atas tarif PPh badan. Tarif PPh badan
yang semula menggunakan tarif progresif berdasarkan UU
No. 17 tahun 2000 (terdiri dari 3 lapisan : 10%, 15%, dan
30%) dirubah menjadi tarif tunggal berdasarkan UU PPh No.
36 tahun 2008 Pasal 17 yaitu 28% yang berlaku efektif pada
tahun 2009 (Pasal 17 ayat 1 huruf b) dan 25% yang berlaku
efektif pada tahun 2010 (Pasal 17 ayat 2a). Dalam Pasal 17
ayat 2 huruf b disebutkan pula bahwa wajib pajak badan
dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling
sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan
saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh
tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a)
yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
Penurunan tarif pajak ini secara otomatis menguntungkan bagi
perusahaan khususnya yang telah go public karena beban
pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. 12
Metoda–metoda untuk menghitung laba kena pajak
sangat berkaitan dengan perhitungan laba dalam laporan
keuangan. Manajer berusaha menemukan cara untuk
mengelola baik laba yang dilaporkan di laporan keuangan dan
laba untuk pembayaran pajak berjalannya dalam menghadapi
trade-off untuk mencapai dua tujuan yang bersifat mutually
exclusive, yaitu memaksimalkan laba akuntansi dengan
meminimalkan pembayaran pajak. Pajak penghasilan adalah
suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak
yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

12

Verawaty dan Merina Citra, “Insetif Pemerintah (Tax Incentives) Dan Faktor
Non Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahan Perbankan Di
Indonesia.”(Sriwijaya Economics and Business Conference 2015, 28 November
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Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia sebelum
tahun 2009 adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang
persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang
menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sejak
diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009,
terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dari tarif
progresif menjadi tarif tunggal, yaitu:
1. 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 25%
(diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan
2. 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan
yang telah go publicdan minimal 40% saham disetornya
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 13
Perubahan tarif pajak dari tarif pajak progresif ke tarif
pajak tunggal memiliki dampak tersendiri bagi perusahaan.
Jika manajer berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan
dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif
pajak ini akan memberi manajer insetif untuk menerapakan
tingkat konservatisme yang tinggi. Sering kali perusahan akan
mengadopsi strategi pengurangan pajak dan meloporkan laba
yang
lebih
rendah
pilihan
metode
akuntansi,pembiayaan,pemasaran,produksi dan fungsi bisnis
lainnya cenderung mengurangi laba kena pajak.
Insentif
pajak ialah suatu pemberian fasilitas
perpajakan yang diberikan kepada investor dalamataupun
luar negeri,untuk aktivitas tertentu atau suatu wilayah
tertentu yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. 14 Pada
kawasan Asia terdapat beberapa negara yang saling bersaing
untukmemainkan insentif pajakdengan tujuan dapatmenarik
investasi asing yang diyakinioleh perusahaanmampu
memulihkan keterpurukan ekonomi pasca krisis ekonomi
13
Putra, Bramastia Candra dan Riatu Mariatul Qibtiyya, "Pengaruh Penerapan
Tarif Tunggal Pajak Pengasilan Badan Terhadap Indikasi Penggelapan
Pajak", (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 19 No1 2019),97
14
Sumantri dan Indraman, "Pengaruh Insentif Pajak, Growth Opportunity,
dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi", ( Jurnal Ilmiah Akuntansi
Universitas Pamulang Vol 6 No 1 2018),122-145
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tahun 1997-1998 . 15 Wicaksono dan Laksito (2012)
menyebutkan bahwa perubahan tarif pajak dari tarif progresif
menjadi tarif tunggal memberika pengaruh tersendiri untuk
perusahaan. Apabilamanajer berusaha dalammemaksimalkan
nilai perusahaan danmeminimalkan beban pajak, maka
dengan demikian perubahan tarif tersebutakan memberikan
insentif bagi manajer dalam
melakukan konservatisme
akuntansi. Perusahaan biasanya akan menerapkan strategi
meminimalkan pajak (tax-minimizing) dengan cara
melaporkan laba/keuntungan lebih rendah. 16
Meskipun akuntansi pajak dan akuntansi keuangan
terkadang berbeda dalam hal pengakuan dan perhatian
pendapatanpenting lainnya, merencanakan pajak penghasilan
menghasilkan laba akuntansi lebih rendah, Setiap Surat
Pemberitahuan Pajak (SPT) yang masuk dan diterima oleh
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia,
dilakukan analisis dan pemeriksaan oleh petugas pajak yang
disebut Account Representative (AR) untuk melakukan
pengecekan perhitungan jumlah kewajiban pajak oleh Wajib
Pajak (WP) dan yang telah disetor ke Kas Negara. Hasil dari
pemeriksaan dapat berupa telah sesuai, lebih bayar, atau
kurang bayar. Dari ketiga kemungkinan tersebut, Wajib Pajak
akan menerima Surat Ketetapan Pajak (STP).
Fenomena yang terjadi di indonesia yaitu masih
banyak perusahaan yang belum menerapkan akuntansi
konservatif dalam laporankeuangan sehingga menyebabkan
kepercayaan para pemakai laporan keuangan khususnya
laporan keuangan audit terhadap auditor menjadi menurun,
seperti di Indonesia terdapat kasus manipulasi laporan
15

Rahayu dan Siska, “Pengaruh financial Distress, Ukuran Perusahaan,
Leverage Dan Insentif Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris Pada
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2011-2016)" ,(2018)
16
Sugiyarti, Listya dan Stefany Rina, "Pengaru Insentif Pajak Financial
Distress,Earning Pressure Terhadap Konservatisme Akuntansi”,(Jurnal Litbang
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keuangan, salah satu contoh terjadi pada perusahaan
manufaktur go publicyaitu berdasarkan hasil pemeriksaan
Bapepam, di peroleh bukti bahwa terdapat kesalahan
penyajian dalam laporan keuangan PT. Kimia Farma yang
mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp.32,7 Miliar
yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba
bersih PT. Kimia Farma. Rekayasa ini dilakukan dengan
cara persediaan yang di catat dalam jumlah yang diakumulasi
antara persediaan awal pada 2002 dengan persediaan akhir
2001, yangmengakibatkan persediaan overstated sehingga
terjadi asetoverstated yang akhirnya akan meningkatkan
laba.Selain PT.Kimia Farma,PT.Indosat manajemen laba
perusahaan menurun dalam dua tahun terakhir guna
menghidari pajak secara benar,manajernya menjelaskan
PT.Indosat dan anak perusahaannya mengalami penurunan
laba bersih13,12% dari Rp.1,623 Triliun pada tahun 2005
menjadi Rp.1,41Triliun pada tahun 2006, laba bersih
akibat peningkatan beban operasi sekitar 11,38% dari Rp.
7,937 Triliun menjadi Rp. 3,398 Triliun dari Rp. 3,652
Triliun.Direktorat jendral pajak dan instansi lain terkait
harus memeriksa duga perekayasaan laporan keuangan
yang di lakukan manajemen.17
Pajak dibayar di muka merupakan kelebihan
pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang belum atau sudah diperiksa
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk lebih bayar
dan kurang bayar yang disetujui Perusahaan dan entitas anak
atas SKPLB dan telah diajukan keberatan kepada DJP dengan
rincian sebagai berikut:
Pada tahun 2020, Perusahaan menerima pencairan
restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai bulan November-

17

Atika, Elvina, M. Agussalim, dan Andre Bustari, "Pengaruh Insentif
Pajak,Leverage,Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme
Akuntansi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek
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Desember 2019 dan Februari 2020 dengan nilai bersih
Rp71.494.002.
Pada tahun 2019, Perusahaan menerima pencairan
restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai bulan NovemberDesember Tahun 2018 dan Januari-Oktober 2019 dengan nilai
bersih Rp208.632.351
Pada tahun 2020, KFTD telah menerima pencairan
restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari sampai
Desember 2018 dengan nilai bersih Rp157.616.518.
Pada tahun 2019, KFTD telah menerima pencairan
restitusi atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar
Rp14.694.437 dan Pajak Pertambahan Nilai bulan Januari
sampai Desember Tahun 2017 dan Januari sampai Juni 2018
dengan nilai bersih Rp206.232.468.
Pada tahun 2019, SIL telah menerima pencairan
restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2017 dengan nilai
bersih Rp658.901.18
Gambar 1.1
Laporan Keuangan

Sumber : Laporan Keuangan PT Kimia Farma Tbk Tahun
2019-2020
18

Laporan Keuangan Konsolidasi PT Kimia Farma Tbk Dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Per 30 Juni 2020 Dan 31 Desember 2019, Serta
1 Januari 2019 / 31 Desember 2018,54
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Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk
memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak
Badan ini adalah tax shifting yaitu dengan memindahkan laba
tahun sebelum perubahan pajak ke laba sesudah perubahan
tarif pajak yang tarif pajaknya relatif lebih kecil atau
sebaliknya apabila perubahan tarif pajaknya pada tahun
berikutnya menjadi lebih besar maka manajemen cenderung
mengakui pendapatan lebih cepat untuk menghindari tarif
pajak yang lebih besar. Dengan adanya penurunan tarif pajak
tahun 2008 ini memberikan kesempatan bagi manajemen
untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan pajak,
di mana perusahaan akan menunda pengakuan laba atau
mempercepat pengakuan biaya pada tahun sebelum penurunan
tarif pajak.19
Insentif non-pajak adalah insentif yang dilakukan
untuk meningkatkan produktifitas karyawan, mendapatkan
bonus,
meningkatkan
kinerja
perusahaan
dan
mempertahankan (stakeholder) agar tetap berada dalam
perusahaan. Dalam insentif non-pajak antar perusahaan akan
berbeda, baik itu perusahaan yang memperoleh laba maupun
perusahaan yang mengalami kerugian, hal ini akan
menentukan kebijakan dari manajemen dalam melakukan
manajemen laba .
Dalam hubungannya dengan insentif pajak dan insentif
non pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
perusahaan melakukan manajemen laba. Menurut hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen
laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba
memiliki hasil konsisten dan tidak konsisten. Hasil penelitian
konsisten yaitu pada variabel insentif non pajak variabel yang
kosisten yaitu earnings pressure menurut penelitian yang
19

Slamet, Abdul, dan Provita Wijayanti. "Respon Perubahan Tarif Pajak
Pengasilan,
Insentif
Dan
Non-Insentif
Pajak
Terhadap
Manajemen
Laba." (Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM), Vol 1 No 1,
2021).2
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dilakukan oleh Subagyo & Oktavia (2010), Tierya & Yuyetta
(2012), Hardini (2013), dan Sutrisno,et al., (2018), perusahaan
cenderung melakukan earning pressure 5 untuk meningkatkan
laba jika laba yang diperoleh perusahaan rendah guna
meningkatkan labanya untuk menarik minat investor.
Proksi earnings bath menurut penelitian yang
dilakukan oleh Wijaya & Martini (2011), Tierya & Yuyetta
(2012), Sutrisno,et al., (2018) dan Zahdjuki (2018) menurut
peneliti tingkat pengembalian ekuitas yang menjadi proksi
earnings bath menjadi tolak ukur manajemen laba yang pada
umumnya bersifat jangka panjang sehingga akan menjanjkan
perusahaan untuk masa yang akan datang, oleh karena itu
potensi untuk melakukan manajemen laba akan semakin
menurun. Proksi ukuran perusahaan menurut penelitian yang
dilakukan oleh HATI, Lia Alfiah Dinanar (2011),dan Slamet,
Abdul, and Provita Wijayanti (2021) berpengaruh positif
signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangakan
padapenelitian
Verawaty,
Verawaty and Merina,
Citra (2015) dan Ayu, Baiq Dinda Puspita (2019)
memperoleh hasil penelitian bahwa insentif pajak dan faktor
non pajak berpengaruh negatif terhadap konservatisme
akuntansi. 20
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:
Dikarenakan ingin mengungkapakan pengaruh
insentif pajak serta faktor non pajak yang apabila semakin
jelas sifat dari pajak tangguhan akan semakin efektif di dalam
mengklasifikasikan aktiva pajak tangguhan maka manajer
perusahaan akan meilih insentif untuk mempercepat
pengakuan pendapatan agar dapat memperoleh manfaat pajak
tangguhan, Adanya pro dan kontra dalam penerapan prinsip
konservatisme serta para pelaku pasar modal yang
menghendaki pencatatan nilai aset perusahaan yang lebih
dekat dengan nilai pasar daripada nilai bukunya menimbulkan
20

Ayu dan Baiq Dinda Puspita. “Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non–
Pajak Terhadap Manajemenlaba. MS tesis,”(Universitas Islam Indonesia, 2019).5-6.
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tanda tanya terhadap kesesuaian penerapan prinsip
konservatisme saat ini.
Kemudian alasan studi pada perusahaan yang
terdaftar pada JII yaitu karena perusahaan yang sudah melalui
tahapan penyaringan yang kegiatan usahanya terhindar dari
unsur yang melanggar prinsip syariah dan dinyatakan lulus
seleksi. Maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi para investor yang ingin berinvestasi diperusahaan
yang terdaftar di JII sesuai dengan prinsip syariah, bukan
hanya ingin meraup keuntungan semata dari pergerakan harga
saham tanpa melihat kinerja ekonomi perusahaan.
Alasannya adalah bahwa melalui konservatisme,
karakteristik kualitatif informasi akuntansi menjadi diragukan.
Demikian
pula,
kualitas
laba
pun
menjadi
dipertanyakan.Terlebih pentingnya konservatisme akuntansi
masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Masih
banyak pendapat yang saling bertentangan mengenai
konservatisme ini dan dari hasil perbedaan pendapat tersebut
menyebabkan antara pendapat satu dengan yang lain saling
bertentangan dan nanti berpengaruh dalam pembuatan serta
hasil dari laporan keuangan di suatu perusahaan tersebut.
Seberapa besar pengaruh insentif pajak dan faktor non pajak
terhadap konservatisme akuntansi.
Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya
mengenai pengaruh insentif pajak dan faktor non pajak
terhadap konservatisne akuntansi memiliki hasil yang berbeda
beda, hasil penelitian N Haryadi 2018. Berdasarkan latar
belakang diats penulis tertarik untuk meneliti masalah
tersebutyang diutuangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk
skripsi judul ”Pengaruh Insentif Pajak Dan Faktor Non
Pajak
TerhadapKonservatisme
Akuntansi
Pada
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan
Kimia Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode
2016-2020”.
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C. Identifikasi Batasan Masalah
Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat
diindentifikasi masalah-masalahnya sebagai berikut:
1. Konservatisme
Akuntansi
adalah
pengakuan
kerugian,biaya atau hutang yang mungkin akan terjadi dan
tidak boleh untuk mengakui laba, pendapatan atau aktiva
sebelum benar-benar terjadi.
2. Jenis Konservatisme ada 2 yaitu konservatisme tak
bersyarat dan konservatisme bersyarat konservatisme tak
bersyarat yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang
diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi
sedangkan konservatisme bersyarat yaitu semua kerugian
diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat
benar- benar terjadi.
3. Prinsip-prinsip konservatisme yang berpihak kepada
investor cenderung bersifat melindungi investor dari
kesalahan berinvestasi akibat kekeliruan dalam
menganalisis informasi laba perusahaan.
4. Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan perusahaan salah satunya yaitu penerapan
prinsip konservatisme Pada kawasan Asia terdapat
beberapa negara yang saling bersaing untuk memainkan
insentif pajak dengan tujuan dapat menarik investasi asing
yang diyakini oleh perusahaan mampu memulihkan
keterpurukan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 19971998.
5. Penyebab perbedaan yang terjadi antara insentif pajak dan
faktor non pajak dapat dikategorikan menjadi perbedaan
permanen dan perbedaaan temporer atau perbedaan
waktu.
6. Peningkatan atau penurunan pajak yang signifikan tanpa
keterangan yang jelas,maka kemungkinan persistensi
insentif pajak rendah. Persistensinya insentif pajak
mengindentifikasi adanya faktor non pajak berpengaruh
terhadap konservatisme akuntansi.
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7. Perbedaan temporer akan mempengaruhi insentif pajak di
periode berikutnya sedangkan perbedaan permanen hanya
berpengaruh pada periode terjadinya saja.
8. Tingkat hutang yang tinggi memiliki beban bunga yang
cukup besar sehingga mempengaruhi laba tahun berjalan
dan berpengaruh pada periode terjadinya saja.
9. Investor cenderung memiliki pandangan yang lebih baik
terhadap perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi
jika laba perusahaan dengan tersebut persisten atau sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya dan berkelanjutan.
Sehingga besarnya tingkat hutang akan memotivasi
perusahaan untuk meningkatkan persistensi laba.
10. Islam mengakui pajak (dharibah) hanya boleh dipungut
untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum
muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk
pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan
untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
11. Insentif pajak bersinambungan langsung dengan faktor
non pajak. Sehingga apabila penanaman modal yang baik
dapat menyakinkan investor merupakan salah satu
fasilitas dari insentif pajak maka dapat berpengaruh yang
positif terhadap faktor non pajak pada perusahaan.
Berdasarkan masalah-masalah diatas maka peneliti
membatasi penelitian ini hanya pada:
1. Data yang digunakan dalam penelitian adalah laporan
keuangan
tahunan perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 20162020
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
insentif pajak, growth opportunities, tingkat hutang,
ukuran perusahaan, profitabilitas, konservatisme
akuntansi.
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D. Rumusan Masalah
1. Apakah
insentif
pajak
berpengaruh
terhadap
konservatisme akuntansi?
2. Apakah growth opportunities berpengaruh terhadap
konservatisme akuntansi?
3. Apakah
tingkat
hutang
berpengaruh
terhadap
konservatisme akuntansi?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
konservatisme akuntansi?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi?
6. Apakah insentif pajak, growth opportunities, tingkat
hutang , ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh
simultan terhadap konservatisme akuntansi ?
7. Bagaimana
perspektif
akuntansi
islam
tentang
konservatisme akuntansi ?
E. TujuanMasalah
Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah insentif pajak berpengaruh
terhadap konservatisme akuntansi.
2. Untuk mengetahui apakah insentif non pajak yaitu
growth
opportunities
berpengaruh
terhadap
konservatisme akuntansi.
3. Untuk mengetahui apakah insentif non pajak yaitu
tingkat hutang berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi.
4. Untuk mengetahui apakah insentif non pajak yaitu
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi.
5. Untuk mengetahui apakah insentif non pajak yaitu
profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi.
6. Untuk mengetahui apakah insentif pajak, growth
opportunities, tingkat hutang , ukuran perusahaan,
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profitabilitas
berpengaruh
simultan
terhadap
konservatisme akuntansi.
7. Untuk mengatahui bagaimana perspektif akuntansi islam
tentang konservatisme akuntansi.
F. Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk
penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat
diambil dari penelitian ini diantara lain:
1. Secara Teoris
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bidang
keilmuan akuntansi.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan
referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan pengaruh insentif pajak dan
faktor non pajak terhadap konvervatisme akuntansi.
2. Secara Praktis
a. Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai
variabel
yang
mempengaruhi
Konservatisme
Akuntansi.
b. Bagi Praktis
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan
pihak manajemen untuk dapat mempertimbangkan
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan
konservatisme akuntansi.
c. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi perusahaan manufaktur dan
Stakeholders terhadap insentif pajak dan faktor non
pajak yang dimiliki perusahaan untuk dapat
meningkatkan konservatisme akuntansi.
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk
mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan
inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu
kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan
penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian
Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil
penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang
hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik
penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum
terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).
Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat
sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak
dilakukan.
Agar penulis mendapat gambaran dalam menyusun
kerangka pikir dengan harapan penelitian dapat menyajikan
skripsi yang mudah dipahami dan relevan.Seperti penelitian
yang dilakukan oleh:
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
Peneliti/
Variable Dan Metode
Tahun
Penelitian
Hasil Penelitian
Penelitian/
Persaman
Perbedaan
Judul
Penelitian/
Jurnal
Menggunakan
Mengguna Hasil dari
1 Verawaty/
variable
2015/
kan metode penelitiannya
Independent
Insentiv
regeresi
menyatakan bahwa
Pemerintah insentif pajak,
data panel, leverage dan
tingkat hutang,
(Tax
dan
growth
ukuran
Insentives)
menghapus opportunities
perusahaan,
dan faktor
variabel
berpengaruh
growth
Earning
non pajak
signifikan terhadap
opportunities, ,
Pressure,
terhadap
konservatisme
Konservatisme
dan
konservatis Akuntansi
akuntansi,
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me
akuntansi
perusahaan
perbankan
di
Indonesia/

Manajerial,
Kepemilikan
Publik

sedangkan insentif
pemerintah earning
pressure, ukuran
perusahaan,
kepemilikan
managerial dan
kepemilikan publik
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi.

Mengguna
kan metode
regeresi
data panel,
dan
menambah
kan
variabel
tingkat
hutang,
ukuran
perusahaan
dan
profitabilita
s

Hasil dari
penelitiannya
menyatakan bahwa
insentif pajak,
earnings pressure,
earning bath, dan
growthopportunitie
s berpengaruh
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi,
sementara

Proceeding
Sriwijaya
Economic
and
Busimess
Conference
2015

2 Natalia
Raharja dan
Amelia
Sandra/
2014/
Pengaruh
Intensif
Pajak dan
Faktor
Nonpajak
Terhadap
Konservatis
me
Akuntansi
Perusahaan
Manufaktur
Yang
Terdaftar di
BEI tahun
2007-2010/
Jurnal
Akuntansi
Ekonomi

Menggunakan
variable
independent
Insentif pajak,
Growthopportuni
ties,
konservatisme
akuntansi
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Vol. 6 No. 1
2014

3 Resti
Agustina/
2012/
Analisis
FaktorFaktor
Yang
Mempengar
uhi
Konservatis
me
Akuntansi/

Menggunakan
variable
independent
ukuran
perusahaan, ,
Leverage,
Growth
Opportunity

Skripsi.
Universitas
Hasanuddin
Makasar

4 Wicaksono,
Wiranda
Septian, dan
Laksito
Herry/2012/
Uji Empiris
FaktorFaktor
Konservatis
me
Akuntansi
Dalam
Perpajakan/
Skripsi

Menggunakan
variable
indepedentinsen
tif pajak, insentif
non pajak,
konservatisme
akuntansi

Mengguna
kan metode
regeresi
data panel,
dan
menambah
kan
variabel
insentif
pajak,
profitabilita
s dan
konservatis
me
akuntansi

Mengguna
kan metode
regresi data
panel dan
lebih
menjelaska
n variable
insentif
non pajak
yang terdiri
dari growth
Opportuniti
es,
leverage,

Hasil uji persial
menyatkan bahwa
litigasi, pajak,
kontrak hutang,
struktur
kepemilikan,
growthopportunitie
s berpengaruh
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi. Hasil uji
secara simultan
menyatakan bahwa
secara bersamasama
variabelindependen
berpengaruh
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi.
Hasilpenelitiannya
menyatakan
insentif pajak,
tingkat utang
(debt), Earning
Bath (ROE), dan
ukuran
perusahaanberpeng
aruh signifikan
terhadap
konservatisme
akuntansi,
sedangkan earning
pressure dan
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Fakultas
Ekonomika
Dan Bisnis
2012

5 Listya
Sugiyarti,
Stefany
Rina dan
Handayani/
2015/
Pengaruh
Insentif
Pajak dan
Faktor Non
Pajak
terhadap
Konservatis
me
Akuntansi
pada
Perusahaan
Manufaktur
Terdaftar di
BEI/ Jurnal
Litbang
Sukowati
Vol. 4 No. 2

ukuran
perusahaan
dan
profitabilita
s
Menggunakan
variable
independent
accounting
conservatism,
earning
pressure,
financial
distress, tax
incentive

2015

6 Apriani dan
Meri/ 2015/
Faktorfaktor yang

Menggunakan
variabel
independent
Insentif pajak,

kepemilikan
manajerial tidak
berpangaruh
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi.
Mengguna Hasil penelitianya
kan metode insentif pajak
regeresi
berpengaruh
data panel, signifikan terhadap
dan
konservatisme
menghapus akuntansi, variabel
variabel
earning pressure
Earning
tidak berpengaruh
Pressure,
signifikan terhadap
dan
konservatisme
financial
akuntansi, variabel
distress
leverage tidak
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi, variabel
earning bath tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi dan
variabel size
berpengaruh
signifikan terhadap
konservatisme
akuntansi.
Menggunak Hasil penelitian
an metode
variabel insentif
regeresi data pajak berpengaruh
panel dan
terhadap
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Mempengar
uhi
Konservatis
me
Akuntansi
pada
Perusahaan
Manufaktur
yang
Terdaftar di
BEI (20082011)/

konservatisme
akuntansi,

Faculty of
Economics
Riau
University.
Vol.2 No.1
2015

menambahk
an variabel
leverage,
growth
opportunitie
s, ukuran
perusahaan,
profitabilitas

konservatisme
akuntansi,
variabel
kepemilikan
manajerial tidak
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi dan
variabel poltical
cost tidak
berpengaruh
terhadap
konservatisme
akuntansi

Sumber :Data olahan
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian
terdahulu terutama terletak pada variabel, metode, dan objek
penelitian yang diangkat. Variabel-variabel penelitian
terdahulu secara garis besar meliputi pengetahuan tentang
insentif pajak, faktor non pajak, dan konservatisme
akuntansi,manajemen laba,perubahan tarif pajak.Metode
penelitian terdahulu diantara menggunakan pengumpulan data
dengan menggunakan metode puposive sampling metode
analisis menggunkan analisis statistik deskriptif dan
Generalized Method of moments. Adapun variabel-variabel
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup
proses insentif pajak,faktor non pajak, konservatisme
akuntansi dengan merujuk pada perusahaan manufaktur sektor
industri dasar dan kimia yang terdaftar di Jakrata Islamic
Index periode 2016-2020. Sedangkan metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
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penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan
asosiatif kausal data sekunder dengan pengambilan sampel
dokumentasi dan sampel purposive sampling.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan penegasan judul latar belakang masalah
yang mendorong penelitian melakukan penelitian. Dilanjutkan
dengan identifikasi dan pembatasan masalah agar pembahasan
penelitian tidak keluar dari fokus penelitian. Lalu perumusan
masalah,tujuan dan manfaat dari penelitian serta kajian
penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian
untuk mengetahui batas akhir dari penelitian yang sudah ada.
Bagian akhir bab ini menguraikan sistematika penulisan yang
menjelaskan alur penyusunan skripsi.
BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN
HIPOTESIS
Pada bab ini diuraikan teori-teori yang dijadikan dasar untuk
menjawab dan mendukung hipotesis-hipotesis yang diajukan
dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara
dan perlu diajukan untuk mengetahui jawaban sebenarnya.
BAB III: METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan jenis dan sifat penelitian, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel,
definisi operasional variabel, teknik analisis data. Hal tersebut
dilakukan untuk mengetahui cara atau teknik yang digunakan
dalam skripsi.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini peneliti membahas hasil dari analisis statistik
deskriptif serta analisis data untuk menginterpretasikan hasil
penelitian dan menjelaskan apakah hasil penelitian memiliki
hubungan dengan teori terkait serta penelitian terdahulu.
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BAB V: PENUTUP
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka
perlu dibuat kesimpulan dan menetapkan keterbatasan yang
dialami selama penelitian serta saran bagi peneliti berikutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Teori Sinyal (Signalling theory)
Menurut Brigham dan Houston Signaling Theory
adalah suatu tindakan yang diambil manajemen
perusahaan untuk memberi petunjuk atau sinyal bagi
pemegang saham tentang bagaimana manajemen
memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa
informasi mengenai apa yang sudah manajemen lakukan
dalam merealisasikan keinginan pemegang saham.21
Dorongan manajemen perusahaan untuk memberikan
informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara
manajemen dan pihak luar perusahaan, karena manajemen
mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan
dan prospek yang akan datang daripada pihak luar
(investor dan kreditor). Kurangnya informasi pihak luar
mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi
diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk
perusahaan.22
Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan
dengan mengurangi asimetri informasi, salah satu caranya
adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar
berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga
dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek
perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang
kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai
perusahaan.
Manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan
dengan memberikan informasi berupa signal kepada pihak
luar dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan
21

Brigham dan Houtson, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Jakarta:
Salemba Empat,2001), 36
22
Rafika Anggraini Putri dan Yulius, “Pengaruh Profatibilitas, Likuiditas,
Dan LeverageTerhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility”, (Business
Accounting Review Vol 2,No 1, Surabaya, 2014), 62
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keuangan tahunan yang mencerminkan kinerja baik
merupakan signal bahwa perusahaan telah menjalankan
kegiatan operasinya dengan baik.
Signal yang baik akan dinilai baik juga oleh pihak
luar, karena nilai pasar sangat tergantung pada signal
yang dikeluarkan perusahaan. Pemegang saham akan
menginvestasikan modalnya jika perusahaan mampu
memberikan nilai tambah atas modal yang akan
diinvestasikan
kepada
perusahaan
lebih
besar
dibandingkan jika diinvestasikan kepada perusahaan yang
lainnya.
Hubungan baik akan terus berkembang jika pemegang
saham puas dengan kinerja manajemen, dan penerima
signal dapat menilaisignalperusahaan sebagai signal yang
baik. Hal ini jelas bahwa pengukuran kinerja keuangan
perusahaan merupakan hal yang penting dalam hubungan
manajemen dengan pemegang saham.
Teori sinyal memberikan penjelasan bahwasannya
informasi yang dipublikasikan oleh pihak manajemen
merupakan sebuah sinyal bagi pasar. Sinyal atas informasi
yang dipublikasikan tersebut dapat mempengaruhi pasar
dalam pemgambilan keputusan. Penyampaian informasi
laba oleh pihak manajemen diharapkan mampu mewakili
sinyal kemakmuran terhadap pihak pemegang saham.
Sinyal kemakmuran dapat terjadi apabila laba yang
dimiliki cenderung tumbuh dan tidak berfluktuasi.23
Motivasi sinyal memberikan dorongan pada
manajemen untuk melakukan kebijakan akrual, yaitu
manajemen akan memaparkan laporan laba yang dapat
mencerminkan laba sesungguhnya untuk mengarahkan
pada persitensi laba berdasarkan dorongan dari motivasi
sinyal.

23

Amira Qurranta Aini and Zuraida, “Pengaruh Arus Kas Operasi, Tingkat
Utang, Dan Opini Audit Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Pertambangan
Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2016”,( Jurnal Ilmia Mahasiswa Ekonomi
Akuntansi (JIMEKA)Vol 5 No2, 2020),92-182
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2. Teori Akuntansi Positif
Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer
memiliki insentif atau dorongan untuk dapat
memaksimalkan kesejahteraannya.Teori ini didasarkan
pada bagian bahwa manajer, pemegang saham adalah
rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan
utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan
kemakmuran mereka.
Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer
mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk
menyembunyikan kinerja buruk.Kecenderungan manajer
untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya empat
masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa
kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer, dan
asimetri pembayaran. 24 Pemegang saham dan kreditur
berusaha menghindari kelebihan pembayaran kepada
manajer dengan meminta penyelenggaraan akuntansi yang
konservatif Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi liberal,
tetapi kreditur (dalam kontrak utang) dan pemegang
saham (dalam kontrak kompensasi) cenderung meminta
manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif.
Pemilihan metode konservatisme tidak terlepas dari
kepentingan
manajer
untuk
mengoptimalkan
kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan
pemegang saham, sehingga dukungan manajemen
terhadap konservatisme berkaitan dengan teori ini.
3. Definisi Perpajakan
Berdasarkan Undang- undang perpajakan No. 16
tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Pajak adalah “ Kontribusi wajib kepada
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan
24

Watts, R. “Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research
Opportunities” 2003. Journal of Accounting and Economics pp. 287-301.
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tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di
gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya
kemakmuran rakyat”.
Terdapat bermacam-macam defenisi pajak yang
dikemukakan oleh para ahli. Namun demikian, berbagai
defenisi tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu
untuk merumuskan pengertian pajak sehingga lebih
mudah untuk dipahami.
Menurut Adriani dalam Sukrisno dan Estralita pajak
adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan
tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.25
Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M.,
Anderson Herschel M., dn Brock Horace R. yang dikutip
oleh Aristanti Widyaningsih Pajak adalah suatu
pengalihan sumber dari sector swasta ke sector
pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendpatakan imbalan yang
langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat
melaksanakan tugas- tugasnya untuk menjalankan
pemerintahan.26
Mardiasmo menjelaskan pajak adalah iuran rakyat
kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 27

25
26

Adriani, P.J.A . Pengantar Ilmu Hukum Pajak. 2014 Jakarta, PT.Gramedia
Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Bandung, Alfabeta,

2013.
27

Mardiasmo. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009.Yogyakarta: Andi.
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Dari pengertian pengertian tersebut Widyaningsih
menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang
bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan
kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai
pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak
langsung.
Secara garis besar ciri- ciri yang terdapat pada pajak
adalah sebagai berikut :
1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dasarnya
atas undangundang.
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra
prestasi langsung.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran pemerintah, dimana jika terjadi kelebihan
(surplus) maka akan diperunakan untuk membiayai public
investment.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak
budgeter, yaitu fungsi mengatur.28
4. Akuntansi Islam Dalam Prespektif Islam
A. Konservatisme Akuntansi Syariah
Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam
menghadapi ketidak pastian untuk mengambil setiap
keputusan atas dasar muncul yang terjelek dari
ketidak pastian tersebut. Prinsip konservatisme
akuntansi syariah dapat digunakan agar berhati-hati
terhadap suatu keadaan yang tidak pasti untuk
menghindari optimisme berlebihan dari manejemen
dan pemilik perusahaan. Konservatisme akuntansi
syariah dianggap tepat untuk diterapkan menghadapi
segala aktivitas perusahan yang penuh ketidak pastian
dalam membuat laporan keuangan. Tanggung jawab
28

Widayati Endah, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan
perusahaan terhadap konservatisme akuntansi. 2011 skripsi. Universitas Diponegoro.
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dalam melaksanakan tugas harus selalu diutamakan.
Prinsip -prinsip syariah harus mulai dipegang dalam
segala hal termasuk aspek perusahaan, segala sesuatu
yang dilakukan tetap berpedoman dengan Al-Qur‟an
dan Hadist Nabi Muhamad SAW agar segala kesalah
dan
kelalaian
dapat
terhindarkan.
Dalam
konservatisme akuntansi syariah hal yang harus di
hindarkan adalah aspek kepentingan pribadi, ego
pribadi, konflik pribadi dimana keputusan yang
diambil harus dapat meminilisir resiko bagi
perusahaan. Dalam Al Qur‟an surah Al-Muthaffin
yang menerangkan tentang kejujuran dalam
mengambil keputusan. 29

ِبس
ِ ٍََُّ ِاِ َراِا ْكتَبنُ ْٕاِ َعهَِٗانْٚ ٍَِِانَّ ِزْٛ ِمٌِنِّ ْه ًُطَفِّفْٚ َٔ
ٌَُُِِِْٔ  ُْخ ِسشَِٚ ْستَ ْٕفُ ْٕ ٌََۖ ِ َٔاِ َراِ َكبنُ ُْْٕ ْىِاَ ِْٔ َّٔ َصَُ ُْْٕ ْىٚ

Artinya:kecelakaan besarlah bagi orang-orang
yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain mereka minta
dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
Dalam ayat diatas bahwa sebaiknya dalam
melakukan sesuatu terutama dalam mengukur atau
menimbang harus melakukan dengan landasan
kebenaran dalam kegiatan akuntansi yang dihadapkan
dengan masalah pengukuran dan pelaporan sehingga
dengan prinsip kebenaran ini keadalan dalam
mengukur, mengenali dan melaporakan transaksi.
Dalam surah Al -Qalam ayat 36 yang
menjelaskan tentang tentang kejujuran dalam
mengambil keputusan 30

ًٌَُِِٕۚ فَ ِتَح ُكَٛيبِنَـ ُكىِ َك
Artinya: adakah kamu (berbuat demikian),
bagaimanakah kamu mengambil keputusan
29
30

Al -Quraan Surah al Muthaffin Ayat 1&3.
Surah Al-Qalam Ayat 36.
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Makna ayat diatas adalah bagaimana cara
seseorang dalam mengambil keputusan, apakah
keputusan yang diambil tidak merugikan sebelah
pihak atau lembaga yang bersangkuttan dan apa pun
keputusan yang diambil akan dipertanggung
jawabkan.31
Sistem ekonomi Islam ini tentu tidak sendiri dia harus
ditopang oleh perangkat lain yang mendukungnya agar
bisa mencapai tujuan idealnya. Salah satu alat penopang
itu adalah sistem informasi, alat ukur, alat
pertanggungjawaban (accountability) yang sudah dikenal
selama ini sebagai Akuntansi atau “Hasabah”.
B. Sejarah Akuntansi Islam
Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya
sistem ekonomi, perdagangan, perbankan Islami. Sistem
kapitalis yang dibangun dengan konsep dan filosofi yang
berbeda dengan Islam dan melahirkan akuntansi kapitalis.
Jika konsep akuntansi kapitalis ini diterapkan pada
lembaga atau transaksi yang berbeda secara filosofis dan
konsepsional dengan konsep dan filosofi Islam maka akan
muncul inkonsistensi nilai yang akhirnya akan
menimbulkan inkonsistensi persepsi dan prilaku. Oleh
karenanya maka muncullah pemikiran akuntansi Islam.
Munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal
seperti 32
1. Meningkatnya religiousity (keagamaan) masyarakat.
2. Meningkatnya tuntunan kepada etika dan tanggung
jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh
akuntansi konvensional.
3. Semakin
lambannya
akuntansi
konvensional
mengantisipasi tuntunan masyarakat khususnya

31

Surah Al-Qalam Ayat 36.
Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi. 1997.
Persada. Jakarta
32

PT. Raja Grafindo
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4.

5.
6.

7.

8.

mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan
kejujuran.
Kebangkitan umat Islam khususnya kaum terpelajar
yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam
kapitalisme Barat.
Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu
sendiri.
Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga
bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal,
trading, dan lain-lain.
Kebutuhan yang semakin besar pada norma
perhitungan zakat dengan menggunakan norma
akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar
perhitungan.
Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan harta umat misalnya dalam Baitul Maal
atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya. 33

C. Beberapa Pemikiran Teori Dan Konsep Akuntansi Islam:
Gambling dan Karim yang dikutip oleh Harahap
menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah yang
dipatuhi semua ummatnya maka wajarlah jika
masyarakatnya memiliki lembaga keuangan dan
akuntansinya yang sesuai dengan landasan agama.
Mereka merumuskan model antara lain “Colonial Model”,
yang menyebutkan bahwa jika masyarakatnya Islam maka
seharusnya pemerintahnya pun menerapkan syariat Islam
dan teori akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi
Islami. Mereka juga menekankan bahwa sesuai sifatnya
maka mestinya harus memiliki akuntansi karena
pentingnya penekanan pada aspek sosial dan perlunya
penerapan sistem zakat dan baitul mal dalam Islam.
Harahap mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu
pasti ada menggunakan metode perbandingan antara
33
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konsep syariat Islam yang relevan dengan akuntansi dan
ciri akuntansi kontemporer (dalam nuansa komprehensif)
itu sendiri. Sehingga ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai
Islam ada dalam akuntansi, dan akuntansi ada dalam
struktur hukum, muamalat dan sejarah Islam. Menurutnya
keduanya mengacu pada kebenaran kendatipun kadar
kualitas dan dimensi serta bobot pertanggung jawabannya
bisa berbeda. Dan juga penekanan pada aspek tanggung
jawab dan aspek pengambilan keputusan berbeda. Islam
mengayomi semua Stakeholder sedangkan akuntansi
kapitalis memenuhi kepentingan pemilik modal dan
idiologi kapitalis sekuler. 34
Hayashi dalam Harahap mengatakan bahwa dalam
akuntansi Islam ada “meta rule” yang berasal di luar
konsep akuntansi yang harus dipatuhinya yaitu hukum
syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan
manusia. Menurut beliau akuntansi Islam sesuai dengan
kecenderungan manusia yaitu hanief, yang menuntut agar
perusahaan juga memilki etika dan tanggung jawab sosial.
Dalam tulisannya Hayashi menjelaskan bahwa konsep
akuntansi Islam sudah ada dalam sejarah Islam yang
sangat berbeda dengan konsep akuntansi konvensional.
Dia menunjukkan bahwa istilah “muhtasib” sebagai
seseorang yang diberikan kekuasaan besar dalam
masyarakat untuk memastikan sebagai “muhasabah”.
Bahkan beliau menjelaskan bahwa dalam konsep Islam
ada pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang
akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan
Tuhan.
D. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penerapan
Akuntansi Islam yakni:
1. Penerapan sistem accrual basis dalam laporan
keuangan yang ditetapkan oleh PSAK 101 tahun
34

Gambling, Trevor Edwards, and Rifaat Ahmed Abdel Karim. "Islam and
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2009, Karena akan sulit dilakukan pencatatan untuk
pembiayaan
mudharabah
dan
musyarakah
mengingat pendapatan yang akan diperoleh tidak
dapat dipastikan besarnya.
2. Kurangnya Sumber Daya Insani terhadap
pemahaman penerapan konsepkonsep akuntansi
Islam itu sendiri.
3. Dalam Laporan Laba Rugi terdapat pembebanan
pajak & zakat, sehingga membuat faktor pengurang
laba bersih lebih besar. Seharusnya potongan pajak
tidak perlu hanya dikenakan pada zakat saja, karena
zakat sama dengan pajak dalam sistem Islam.
Berdasarkan hasil konsultasi Dewan Syariah Nasiona,
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tidak memasukkan zakat
dalam Laporan Laba Rugi, karena menurut DSN
pembayaran zakat merupakan kewajiban individu muslim
dalam suatu entitas dan bukan merupakan kewajiban
entitas.
Pandangan ini menurut penulis merupakan suatu yang
masih bisa diperdebatkan, mengingat zakat perniagaan
merupakan salah satu jenis zakat yang juga disepakati
para ulama. Selain itu, Akuntansi syariah tercermin dalam
kiasan atau metafora “amanah”. Metafora amanah dapat
diturunkan menjadi metafora “zakat”. Atau dengan kata
lain, realitas organisasi akuntansi syariah adalah realitas
organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora ini
membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu
organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba
(profit oriented) atau berorientasi pada pemegang saham
(stakeholders oriented), tetapi berorientasi pada zakat
(zakat oriented). Dengan orientasi zakat, perusahaan
berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang
tinggi. Dengan demikian laba bersih (net income) tidak
lagi menjadi ukuran kinerja (performence) perusahaan,
tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja
perusahaan. Asumsinya semakin tinggi zakat yang

37
dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin besar laba
yang didapat perusahaan.35
E. Prinsip Konservatisme Akuntansi Syariah
Prinsip konservatisme merupakan sebuah konsep
dimana perusahaan akan mengakui kewajiban dan beban
secepatnya walaupun hasilnya masih tidak pasti, dan
hanya mengakui aset pendapatan ketika sudah yakin benar
akan diterima, walaupun masih dalam ketidakpastian.
Sebaliknya, keuntungan tidak harus dicatat, walaupun ada
ketidakpastian tentang keuntungan. Maka, laporan laba
akan cenderung menampilkan nilai aset dan jumlah
keuntungan yang lebih rendah agar bisa berjaga-jaga.36
Ketika membuat perkiraan prinsip konservatisme juga
bisa digunakan. Misalnya, jika bagian penagihan piutang
yakin bahwa sekelompok piutang akan memiliki 3%
piutang tidak tertagih, namun bagian penjualan cenderung
yakin pada angka 5% lebih tinggi karena situasi penjualan
industri yang lesu, angka 5% yang di ambil saat
penyisihan piutang ragu-ragu, kecuali ada bukti kuat
untuk sebaliknya.
Prinsip konservatisme akuntansi syariah yang
diterapakan diperusahaan dengan harapan perusahaan
tidak hanya memikirkan kepentingan laba perusahaan,
lebih dari itu perusahaan harus memperhatikan dampak
yang di timbulkan oleh perusahaan ketika beroperasi tidak
menyebabkan kerugian baik yang dialami karyawan atau
sosial lingkungan masyarakat disekitaran perusahaan. d.
Konservatisme Akuntansi dalam PSAK.
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5. Kinerja Keuangan
Menurut Irham Fahmi kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu
perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan
aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan
benar.37
Pengukuran kinerja adalah kegiatan pengukuran yang
dilakukan terhadap berbagai kegiatan dalam rantai nilai
yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut
kemudian digunakan sebagai umpan balik yang
memberikan informasi tentang prestasi kegiatan suatu
rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan
penyesuaian
atas
kegiatan
perencanaan
dan
38
pengendalian.
Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang
telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK
(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General
AceptedAccounting Principle), dan lainya. Berikut adalah
beberapa rasio keuangan menurut Fahmi (2017):
a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah
kemampuan suatu perusahaan memenuhi
kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.
Contoh membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji
karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan
telepon, dan sebagainya. Karena itu rasio
likuiditas sering disebut dengan short term
liquidity. Rasio likuiditas secara umum ada 2
(dua)
yaitu
current
ratio
dan
quick
ratio (acit test ratio).
b. Rasio Leverage
Rasio leverage adalah mengukur seberapa
besar perusahaan dibiayai dengan utang.
Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan
37
38

Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2012),2
Yuni Umi Listiani et.al., “Pengaruh Islamicity Performance Index, 576

39
membahayakan perusahaan karena perusahaan
akan masuk dalam kategori extreme leverage
(utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam
tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk
melepaskan beban utang tersebut. Karena itu
sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan
berapa utang yang layak diambil dan dari mana
sumber-sumber yang dapat dipakai untuk
membayar utang. Rasioleverage secara umum ada
5 (lima) yaitu debt to total assets, debt toequity
ratio, times interest earned, fixed charge
coverage, dan cashflow coverage.
c. Rasio Profitabilitas
Rasio ini mengukur efektivitas manajemen
secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar
kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh
dalam hubunganya dengan penjualan maupun
investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka
semakin baik menggambarkan kemampuan
tingginya perolehan keuntungan perusahaan.
Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat),
yaitugross profit margin, net profit margin, return
on investment (ROI), dan return on net work.
d. Rasio Nilai Pasar
Rasio nilai pasar yaitu rasio yang
menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar.
Rasio ini juga sering dipakai untuk melihat
bagaimana kondisi perolehan keuntungan yang
potensial dari suatu perusahaan, jika keputusan
menempatkan dana di perusahaa n tersebut
terutama untuk masa yangkan datang. Rasio nilai
pasar secara umum ada 5 (lima), yaitu earning
per share (pendapatan pelembar saham), price
earning ratio (rasio harga laba), book value
per share, dividen yield, dan dividen payout.
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e. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang
mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan
dalam mempertahankan posisinya didalam
industri dan dalam perkembangan ekonomi secara
umum. Rasio pertumbuhan ini yang umum dilihat
dari
berbagai
segi
yaitu
dari
segi
sales (penjualan), earning after tax (EAT), laba
per lembar saham, dividen perlembar saham, dan
harga pasar perlembar saham. Evana (2011)
berpendapat bahwa growth atau pertumbuhan
perusahaan merupakan cerminan dari nilai suatu
perusahaan, dimana berhubungan dengan
kelangsungan hidup perusahaan.39
6. Laporan Keuangan
a. Pengertian laporan keuangan
Laporan keuangan merupakan hasil akhir
proses akuntansi yang disusun menurut prinsipprinsip akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu
perusahaan. Proses akuntansi yang dimaksud meliputi
proses pengumpulan dan pengolahan data akuntansi
perusahaan tersebut dalam satu periode akuntansi.
Dalam proses akuntansi tersebut didefinisikan
berbagai transaksi atau peristiwa ekonomi yang
dilakukan atau dialami oleh perusahaan melalui
pengukuran,
pencatatan,
penggolongan
atau
pengklasifikasian, dan pengikhtisaran sedemikian
rupa, sehingga hanya informasi yang relevan, yang
mana saling berhubungan antara satu dengan yang
lainnya serta mampu memberikan gambaran secara
layak tentang keandalan keuangan dan hasil-hasil

39

Muis, Muhammad Ras, J. Jufrizen, and Muhammad Fahmi, "Pengaruh
budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan." Jesya
(Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol 1 No1 2018),9-25.

41
yang telah dicapai oleh perusahaan yang akan
digabungkan dan disajikan dalam laporan keuangan.
Menurut PSAK No. 1 laporan keuangan
adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini
menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi
dalam nilai moneter.
Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield
laporan keuangan adalahFinancial statement are the
principal
means
through
which
a
companycommunicates it’s financial information to
those outside it. The statement providea company
history quantified in money terms.
b. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 adalah
memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Juga
menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen
atas penggunaan sumber daya.
c. Manfaat laporan keuangan
Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari
pembuatan laporan keuangan. Seperti dikemukakan
oleh Fahmi, yang menyatakan bahwa dengan adanya
laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen
perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang
saham dalam proses pengambilan keputusan, dan
sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini
maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi
kondisi masa yang akan datang. Manfaat dari adanya
laporan ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan
dan
masukan
dalam
proses
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pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan
dimasa yang akan datang. 40
d. Sifat Laporan Keuangan
Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan
laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidahkaidah yang berlaku demikian pula dalam hal
penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat
laporan keuangan.
Menurut Kasmir, dalam prakteknya sifat
laporan keuangan dibuat:
1) Bersifat historis Bersifat historis artinya bahwa
laporan keuangan dibuat dan disusun dari data
masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa
sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun
berdasarkan data satu atau dua atau beberapa
tahun ke belakang (tahun atau periode
sebelumnya).
2) Menyeluruh Bersifat menyeluruh maksudnya
laporan keuangan dibuat selengkap mungkin.
Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau
penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak
lengkap) tidak akan memberikan informasi yang
lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. 41
e. Unsur-unsur Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan perusahaan
tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari
beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang
diungkapkan Hanafi , menjelaskan bahwa ada tiga
bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan
40
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oleh suatu perusahaan yaitu neraca, laporan rugi laba
dan laporan aliran kas. Secara lengkap menurut
Kasmir , menyebutkan ada lima yang termasuk ke
dalam unsur atau komponen laporan keuangan yakni:
1) Neraca
2) Laporan Laba Rugi
3) Laporan Perubahan Modal
4) Laporan Arus Kas
5) Catatan Atas Laporan Keuangan42
7. Konservatisme Akuntansi
Konservatisme adalah konsep yang mengakui beban
dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada
ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui
pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima.
Konservatisme akuntansi merupakan suatu pemilihan
metode dan estimasi akuntansi yang menjaga nilai buku
dari net assets relatif rendah Berdasarkan prinsip
konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian,
Anda harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya,
jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, Anda tidak
harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan
keuntungan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan
dan nilai aset yang lebih rendah demi untuk berjagajaga.43
Ada beberapa bagaian dari konservatisme akuntansi
yaitu sebagai berikut:
a. Prinsip Konservatisme
Prinsip konservatisme adalah konsep yang
mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin
meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun
hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah
yakin
akan
diterima.
Berdasarkan
prinsip
42
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konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang
kerugian, Anda harus cenderung mencatat kerugian.
Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang
keuntungan, Anda tidak harus mencatat keuntungan.
Dengan demikian, laporan keuntungan cenderung
menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset yang
lebih rendah demi untuk berjaga-jaga.
b. Konservatisme Akuntansi dalam PSAK
Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam
PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan
konservatif diantaranya adalah:
1) PSAK No. 14 tentang persediaan yang
menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat
biaya persediaan dengan menggunakan salah satu
metode yaitu FIFO (first in first out) atau masuk
pertama keluar pertama dan metode rata-rata
tertimbang.
2) PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lainlain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu
aktiva tetap.
3) PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang
berkaitan dengan metode amortisasi.
4) PSAK No. 20 tentang biaya riset dan
pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi
biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan
melihat hubungan antara biaya dan manfaat
ekonomis yang diharapkan perusahaanakan
diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan.
c. Konservatisme Akuntansi dalam IFRS
Konservatisme akuntansi tidak menjadi
prinsip yang diatur dalam standar akuntansi
Internasional (IFRS). Hellman (2007) menyatakan
bahwa jika dibandingkan dengan akuntansi
konvensional,
IFRS
(International
Financial
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Reporting Standards) berfokus pada pencatatan yang
relevan
semakin
sehingga
menyebabkan
ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi
dan berbagai judgement. Dalam hal ini, kebijakan
yang ditetapkan IASB (International Accounting
Standard Board) tersebut menyebabkan semakin
berkurangnya penekanan atas penerapan akuntansi
konservatif secara konsisten dalam pelaporan
keuangan berdasarkan IFRS. Khairina (2009)
menyebutkan ada beberapa poin dalam IFRS
mengenai semakin berkurangnya penekanan atas
penggunaan akuntansi konservatif dalam IAS
(International Accounting Standard) antara lain:
1) IAS 11 (Zero Profit Recognition for Fixed-Price
Contracts), versi terbaru dari IAS mulai berlaku
sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai
penggunaan POC (Percentage of Completion)
untuk pengakuan pendapatan dan biaya dalam
kontrak konstruksi sebagai pengganti dari metode
CC (Complete Contract). Hellman (2007)
menyatakan bahwa metode CC dinilai lebih
konservatif dibandingkan metode POC karena
dalam metode CC dinilai lebih konservatif
dibandingkan metode POC karena dalam POC
karena dalam metode CC nilai keuntungan yang
dapat diakui perusahaan akan mengalami
understatement selama proses kontrak dan akan
mengalami overstatement setelah kontrak selesai.
Hal ini disebabkan perusahaan hanya boleh
mengakui pendapatan dari kontrak konstruksi tsb
setelah proses konstruksi selesai. Sementara
dalam metode POC perusahaan dapat mengakui
pendapatan berdasarkan estimasi persentase
penyelesaian kontrak pada tanggal neraca.
2) IAS 12 (Deferred Tax Asset), mengatur mengenai
pengakuan deferred tax asset pad neraca jika
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meungkin (probable) terdapat future taxable
profit. Sebelum dikeluarkannya IAS 12 tsb,
deferred tax asset tidak diakui di dalam neraca
karena terdapat ketidakjelasan atas perolehan
taxable profit di masa yang akan datang.
Pemberlakuan
efektif
IAS
12
tsb
mempersentasikan perlakuan akuntansi yang
kurang konservatif (Hellman, 2007).
3) IAS 16 (Property, Plant, and Equipmen),
mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva
tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan
metode biaya atau revaluasi. Metode biaya
menggunakan metode yang telah lama digunakan
dalam akuntansi konvensional, sementara metode
revaluasi yang mensyaratkan perusahaan untuk
memperbarui aktiva secara periodik atas nilai
pasarnya dinyatakan sebagai metode kurang
konservatif. Dalam metode akuntansi ini,
perusahaan dapat mengakui peningkatan nilai
aktiva sebagai penambahan atas modal atau
peningkatan nilai pendapatan jika penurunan nilai
pada periode sebelumya telah diakui sebagai
biaya.
4) IAS 38 (Capitalism of Development Cost),
pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998,
kemudian diikuti dengan revisinya yang berlaku
sejak tanggal 31 maret 2004. Berdasarkan IAS 38,
aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas
pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah
memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebelum
diberlakukannya standar ini, pembebanan
langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan
akuntansi yang kurang konservatif.44
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d. Pengukuran Konservatisme Akuntansi
Watts (2003) membagi konservatisme menjadi 3
pengukuran, yaitu Earning/Stock Return Relation
Measure, Earning/Accrual Measures, Net Asset
Measure. Berbagai peneliti telah mengajukan
berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut
beberapa
pengukuran
konservatisme
jika
dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt
(2003):
1) Earning/Stock Return Relation Measure
Stock market price berusaha untuk
merefleksikan perubahan nilai aset pada saat
terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi
ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan
waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa
konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian
yang merupakan kabar buruk atau kabar baik
terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri
waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena
kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan
kerugian bagi perusahaan harus segera diakui
sehingga mengakibatkan bad news lebih cepat
terefleksi dalam laba dibandingkan good news.
Dalam modelnya basu menggunakan model
piecewise-linear regression sebagai berikut:
ΔNI = α0 + α1ΔNIt-1+ α2DΔNIt-1 + α3DΔNIt-1 x
ΔNIt-1 + εtDimana ΔNIt adalah net income
sebelum adanya extraordinary items dari tahun t1 hingga t, yang diukur dengan menggunakan
total assets awal nilai buku. Sedangkan DΔNIt-1
adalah dummy variable, dimana bernilai 1 jika
perubahan ΔNIt-1 bernilai negatif.
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2) Earning/Accrual Measures
a) Model Givoly dan Hayn (2000)
Dwiputro
dalam
tulisannya
menjelaskan bahwa Givoly dan Hyan
memfokuskan efek konservatisme pada
laporan laba rugi selama beberapa tahun.
Mereka berpendapat bahwa konservatisme
menghasilkan 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 bahwa
konservatisme
menunda
pengakuan
pendapatan dan mempercepat pengguanaan
biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang
konservatisme akan menunda pengakuan
pendapatan yang belum terealisasi dan biaya
yang terjadi pada periode tersebut.
Dibandingkan
dan
dijadikan
cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan
keuangan yang optimis akan cenderung
memiliki laba bersih yang lebih tinggi
dibandingkan arus kas operasi sehingga
akrual yang dihasilkan adalah positif.
Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam
perhitungan CONACC karena depresiasi
merupakan alokasi biaya dari aktiva yang
dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian
aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam
arus kas dari kegiatan investasi dan bukan
dari kegiatan operasi. Dengan demikian
alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net
income tidak berhubungan dengan kegiatan

49
operasi dan harus dikeluarkan dari
perhitungan.
b) Model Zhang (2007)
Zhang (2007) menggunakan conv
_accrual sebagai salah satu pengukuran
konservatisme. Conv_accrual didapatkan
dengan membagi akrual non operasi dengan
total
aset.
Akrual
non
operasi
memperlihatkan pencatatan kejadian buruk
yang terjadi dalam perusahaan, contohnya
biaya restrukturisasi dan penghapusan aset.
Dalam
penelitiannya
Zhang
(2007)
mengalikan
conv_accrual
dengan
-1
bertujuan untuk mempermudah analisa.
Dimana, semakin tinggi nilai conv_accrual
menunjukkan penerapan konservatisme yang
semakin tinggi juga.
3) Discretionary Accrual
Model akrual lainnya yang juga dapat
digunakan sebagai pengukuran konservatisme
adalah
model
discretionary
accruals
(Winata,dalam Dachi,). Terdapat beberapa model
untuk
menghitung
Discretionary
Accrual.Discretionary Accrual yang paling
sering digunakan adalah discretionary accrual
model Kasznik (1999). Kasznik (1999)
memodifikasi model Dechow et al. (1995)
dengan memasukkan unsur selisih arus kas
operasional (ΔCFO) untuk mendapatkan nilai
akrual non-diskresioner dan akrual diskresioner.
Karena Kasznik (1999) berpendapat bahwa
perubahan arus kas dari hasil operasi perusahaan
akan berkorelasi negatif dengan total akrual.
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4) Net Asset Measure
Ukuran ketiga yang digunakan untuk
mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan
keuangan adalah nilai aktiva yang understatement
dan kewajiban yang overstatement. Salah satu
model pengukurannya adalah proksi pengukuran
yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000)
yaitu dengan mengunakan market to book ratio
yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap
nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih
dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi
yang konservatif karena perusahaan mencatat
nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.
Penggunaan net asset dapat dilihat dalam
model Feltham-Ohlson yang mengukur besarnya
undervaluation dari net asset dengan cara mencari
nilai parameter yang mencerminkan tingkat
understatement dari operating assets terkait
dengan asumsi bahwa depresiasi secara akuntansi
umumnya melebihi depresiasi secara ekonomis.
Selain itu penggunaan pengukuran dengan net
asset dapat dilihat dalam pengukuran yang
dilakukan oleh Ahmed et. al (2000) yang
menghasilkan nilai estimasi understatement
dengan meregresi goodwill perusahaan terhadap
abnormal earnings, lagged operating assets dan
contemporaneous investment in operating assets
dalam hal ini goodwill dihitung dengan rumus
market value of equity dikurangi book value of net
asset. Bila BV dari net asset adalah understated,
goodwill adalah overstated, koefisien dari lagged
operating assets harus bernilai positivf bila
konservatisme understates the lagged asset.45
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Pengukuran dengan menggunakan regresi
dilakukan juga oleh Myers dengan meregresi
secara time series abnormal earnings terhadap
lagged abnormal earnings dan lagged book value
of operating assets. Pada prinsipnya nilai dari
konservatisme didapat dari besarnya nilai aset
bersih yang understated. Penelitian lain misalnya
Beaver dan Ryan menggunakan nilai book-tomarket ratio perusahaan untuk mengukur
konservatisme dengan asumsi bahwa perusahaan
yang
menggunakan
konservatisme
akan
melaporkan nilai net asset yang lebih rendah dan
nilai rasio book-to-market yang lebih rendah
pula.
8. Insentif Pajak
Salah satu faktor yang mempengaruhi konservatisme
akuntansi adalah insentif pajak.Dalam peraturan
perpajakan,insentif pajak disebutdengan fasilitas pajak
yang didefinisikan sebagai kemudahan atau keringanan
yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan yang
dapat digunakan dan dinikmati oleh investor baik lokal
maupun luar negeri. Untuk iklim investasi
di
Indonesia,insentifpajak ini sangat penting untuk menarik
investorluar maupun dalam negri dalam proses
penanaman modal yang berguna untuk meningkatkan
nilai investasi dan untuk meningkatkan penerimaan pajak
jangka panjang.46
a. Pengertian insentif pajak
Insentifpajak
atau incentivetaxationmerupakantawaranberupa
manfaat pajak dari pemerintah kepada para pelaku
sektor tertentu. Insentif pajak diberikan sebagai
46
Sumantri, Indra Iman, "Pengaruh Insentif Pajak, Growth Opportunity, dan
Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi", (Jurnal Ilmia Akuntansi Universitas
Pamulang Vol 6 No 1, 2018),11
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bentuk stimulasi atau rangsangan. Tidak hanya demi
keberlangsungan pendapatan pemerintah saja, tapi
juga memberikan dorongan agar kegiatan ekonomi di
bidang tertentu (yang sudah ditentukan) bisa
berkembang ke arah yang positif.
Insentif pajakmerupakan suatu pemberian
fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor
luar negeri maupun dalam negeri untuk aktivitas
tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu yang
mempengaruhi kegiatan ekonomi (Maulina, 2016).
Biasanya insentif pajak ini diberikan guna
pembangunan ekonomi suatu negara khususnya
negara berkembang. Suandy menjelaskan secara
umumnya terdapat empat macam bentuk insentif
pajak, yaitu :
1) Pengecualian dari pengenaan pajak
2) Pengurangan dasar pengenaan pajak
3) Pengurangan tarif pajak
4) Penangguhan pajak
Menurut T. Hani Handoko, 2002 dalam Fitri
Yani, 2015 Insentif merupakanperangsang yang
ditawarkan
kepada
para
karyawan
untuk
melaksanakan kerja sesuaiatau lebih tinggi dari
standar-standar yang telah ditetapkan. Adapun
insentif pajaksendiri berarti bahwa suatu perangsang
yang ditawarkan kepada wajib pajak, denganharapan
wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap
ketentuan pajak. Macam insentif pajak diantaranya
adalah pembebasan pajak (tax holiday) dan
pemotongan pajak (tax allowance).
Dalam Undang-Undang PPh No 36 tahun
2008, terdapat penurunan dalam tarif PPh bagi wajib
pajak badan. Penurunan tarif PPh ini dimaksudkan
untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku
di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah,
meningkatkan daya saing di dalam negeri,
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mengurangi beban pajak danmeningkatkan kepatuhan
wajib pajak (WP). Tarif PPh yang semula terdiri dari
3 lapisan (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal
28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.Perencanaan
pajak (tax planning) merupakan langkah yang
ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan
beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan
datang agar pajak yang dibayar dapat ditekan
seefisien mungkin dan dengan berbagai carayang
memenuhi ketentuan perpajakan. 47 (Resti , 2012
dalam Fitri Yani,2015) menyatakan semakin besar
perusahaan, maka semakin besar perhatian
pemerintah terhadap perusahaan tersebut dan
semakin besar kemungkinan untuk diatur. Penelitian
ini memprediksi bahwa perusahaan dengan pajak
semakin besar cenderung memilih akuntansi yang
lebih konservatif.
Insentif pajak adalah jenis instrumen yang
banyak digunakan oleh negara-negara berkembang di
dunia termasuk Indonesia. Tujuannya adalah agar
investor dari luar tetap tertarik menanamkan
modalnya. Indonesia sendiri memiliki 2 jenis insentif
pajak yakni:
1) Tax Holiday
Aturan tentang tax holiday tertuang
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35
Tahun 2008 mengenai adanya keringanan pajak
penghasilan. Jenis insentif yang ditawarkan
adalah pemotongan PPh dari sebuah organisasi
atau badan (dengan nilai maksimal 100%),
dalam jangka waktu tertentu untuk investor

47

Wijaya, Maxson, dan Dwi Martani, "Praktik Manajemen Laba Perusahaan
Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008",( Dalam
Simposium Nasional XIV Aceh 2011),14

54
yang ingin berinvestasi dengan nilai tertentu
pada sektor-sektor utama. 48
2) Tax Allowance
Sementara itutax allowance diberikan
kepada investor dalam bidang atau sektor
tertentu di kawasan tertentu. Bentuknya adalah
berupa pemotongan PKP (Pajak Kena
Penghasilan) yang nilainya ditentukan dengan
melihat jumlah investasinya. David Holland dan
Richard J. Vann menyebut bahwa tax
allowance merupakan keringanan pajak dari
pemerintah untuk investasi yang jumlahnya
sudah memenuhi syarat. 49
Adanya pajak insentif ini diharapkan
bisa meningkatkan jumlah investor yang masuk
ke Indonesia. Dengan begitu, berbagai sektor
yang ada tetap dapat bergerak sesuai yang
diharapkan.
a) Pengukuran Insentif Pajak
Penelitian Rahmadhini dan Saumi
(2021) menyatakan bahwa insentif pajak
diukur dengan menggunakan perencanaan
pajak serta beban tangguhan yang terdiri
dari beban pajak tangguhan dan aktiva
pajak tangguhan.
b) Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Perencanaan pajak (tax planning)
adalah upaya wajib pajak di dalam
mendapatkan penghematan pajak (tax
saving) melalui prosedur penghindaran
pajak (tax avoidance) secara sistematis
48
Lubis, Dinda Sahara. "Analisis Umkm Terhadap Pemberian Fasilitas
Pengurangan Pajak Pengasilan Badan Bagi Industri Pionir Yang Melakukan
Penanaman Modal”, (2018),1
49
Putra, Aditya, and Akmad Solikin, "Unattractive Incentive: Te Case of Tax
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dan Pelatian Keuangan Vol 11 No 2, 2018) ,108
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sesuai
ketentuan
undang-undang
perpajakan. Sederhananya, perencanaan
pajak merupakan cara yang dilakukan
perusahaan untuk menghemat pajak.
Tindakan perencanaan pajak termasuk di
dalam tindakan legal dikarenakan memiliki
tujuan untuk mengatur pembayaran pajak
menjadi lebih efisien, asalkan tidak
melanggar aturan perpajakan yang berlaku.
c) Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax
Liabilities)
Beban pajak tangguhan merupakan
jumlah PPh yang terutang untuk periode
mendatang (payable) sebagai suatu akibat
adanya perbedaan temporer antara laba
akuntansi (laba dalam laporan keuangan
untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal
(laba yang digunakan sebagai dasar
perhitungan pajak), yang menimbulkan
suatu jumlah kena pajak (future taxable
amount) dalam menghitung laba rugi fiskal
periode mendatang pada saat nilai tercatat
aset dapat dipulihkan ataupun nilai tercatat
belum dilunasi.
Beban pajak tangguhan merupakan
jumlah PPh yang terutang untuk periode
mendatang (payable) sebagai suatu akibat
adanya perbedaan temporer antara laba
akuntansi (laba dalam laporan keuangan
untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal
(laba yang digunakan sebagai dasar
perhitungan pajak), yang menimbulkan
suatu jumlah kena pajak (future taxable
amount) dalam menghitung laba rugi fiskal
periode mendatang pada saat nilai tercatat
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aset dapat dipulihkan ataupun nilai tercatat
belum dilunasi.
Beban pajak tangguhan merupakan
jumlah PPh yang terutang untuk periode
mendatang (payable) sebagai suatu akibat
adanya perbedaan temporer antara laba
akuntansi (laba dalam laporan keuangan
untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal
(laba yang digunakan sebagai dasar
perhitungan pajak), yang menimbulkan
suatu jumlah kena pajak (future taxable
amount) dalam menghitung laba rugi fiskal
periode mendatang pada saat nilai tercatat
aset dapat dipulihkan ataupun nilai tercatat
belum dilunasi.
Di tahun 2019, insentif pajak khusus
industri muncul yang diterbitkan dalam
Super Deduction Tax Indonesia. Regulasi
dalam insentif pajak di tahun 2019 tersebut
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
KeuanganNo.
128/PMK.010/2019.
SuperDeduction Tax merupakan insentif
perpajakan yang diberikan oleh pemerintah
bagi industri yang terlibat dalam
melaksanakan
program-program
pada
pendidikan vokasi sesuai dengan regulasi
yang berlaku. Insentif yang diberikan
berupa pengurangan penghasilan kena pajak
dengan biaya yang dipergunakan untuk
menyelenggarakan program-program yang
sesuai dengan regulasi berlaku maksimal
200 persen.
Sedangkan di tahun 2020, insentif
pajak yang dikeluarkan adalah PMK
No.23/PMK.03/2020 yang bertujuan untuk
mencapai pemulihan ekonomi nasional di
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Wajib Pajak

masa krisis akibat pandemi. Signifikansinya
bagi perusahaan manufaktur di Indonesia
adalah penurunan tarif pajak penghasilan
badan sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tarif Pajak PPh Pasal 25
Angsuran pajak
Tarif
Tarif
sesuai tarif baru
lama
baru
mulai berlaku
pada
Masa pajak April
2020 (batas setor
15 Mei 2020)

Badan secara
umum,selain
perusahaan
masuk bursa
25%
22%
yang memenuhi
syarat
pengurangan
tarif pajak.
Perusahaan
Masa pajak April
masuk bursa
2020 (batas setor
yang memenuhi
15 Mei 2020)
20%
19%
syarat
pengurangan
tarif pajak
Sumber :Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020

Untuk menghitung Insentif Pajak bisa menggunakan
rumus sebagai berikut :
TP =

Tarif PPH (PTI – CTE)
TA

Dimana :
TP = Tax Plan (Perencanaan Pajak)
PTI = Pre-tax Income (Laba Sebelum Pajak)
CTE = Current Tax Equipment (Beban pajak saat
ini)
TA = Total Aktiva
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9. Faktor non pajak
Perencanaan pajak yang efisien tidak hanya biaya
pajak, tetapi juga faktor non-pajak lain yang mungkin
timbul dari minimalisasi pajak.
Faktor pertama yang mempengaruhi konservatisme
akuntansi adalah growth opportunity, Pertumbuhan
merupakan elemen yang terjadi dalam siklus
perusahaan.Ukuran pertumbuhan dalam perusahaan
tergantung
dari
kegiatanperusahaan.
Pengertian
pertumbuhan dalam manajemen keuangan pada umumnya
menunjukkan peningkatan ukuran skala perusahaan.
Pertumbuhan ini akan direspon positif oleh investor
sehingga nilai pasar perusahaan yang lebih besar dari nilai
bukunya sehingga akan tercipta goodwill.
Pasar menilai positif atas investasi yang dilakukan
perusahaan karena dari investasi yang dilakukan saat ini
diharapkan perusahaan akan mendapatkan kenaikan arus
kas dimasa depan perusahaan yang akan meningkatkan
jumlah investasi atau disebut juga dengan perusahaan
yang akan meningkatkan jumlah investasi atau disebut
juga dengan perusahaan growth cenderung akan memilih
konservatisme akuntansi karena perhitungan labanya lebih
tingi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan
menggunakan cadangan tersembunyinya tersebut dapat
digunakan untuk meningkatkan investasi dan mengurangi
laba pada periode tersebut.
a. Perusahaan dengan growth opportunity yang tinggi
juga cenderug membutuhkan dana dalam jumlah
cukup besar untuk membiayai pertumbuhan tersebut
pada masa yang akan datang. Konservatisme
cenderung tersembunyi yang digunakan untuk
investasi, nilai pasar perusahaan yang konservatif
lebih tinggi dari nilai bukunya sehingga akan terjadi
goodwill. Keadaan mengindikasikan perusahaan yang
selalu
tumbuh
karena
aset
yang
selalu
bertambah.Metode pengukuran growth opportunity
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Rasio Market to Book Value Equity
merupakan bagian dari proksi IOS (Investment
Opportunity Set) berdasarkan harga yang menyatakan
bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian
dinyatakan dalam harga pasar yang beranggapan
bahwa prospek pertumbuhan perusahaan yang secara
pasrial tergabung dalam harga saham. Untuk
menghitung Market to Book Value Equity bisa
menggunakan rumus sebagai berikut :
MBV Equity=

Jumlah saham yang beredar

Harga Penutup Saham

Total Equity

b. Faktor kedua adalah tingkat hutang merupakan rasio
yang menunjukan proporsi hutang untuk membiayai
investasi dari suatu perusahaan, dimana semakin
besar hutang dari suatu perusahaan maka cenderung
perusahaan akan menaikan laba untuk dapat
memuaskan pengguna informasi atas kelangsungan
pembayaran hutang yang dipinjam oleh perusahaan.
Proporsi utang yang besar akan menyebabkan
timbulnya tuntutan yang semakin mempengaruhi
keputusan dalam penggunaan prinsip pencatatan
perusahaan.Semakin banyak utang perusahaan juga
akan menyebabkan pelunasan yang harus dilakukan
oleh perusahaan semakin besar nantinya akan
meningkatkan resiko. Oleh karena itu, dengan
keadaan sedemikian rupa maka akan muncul tuntutan
untuk melakukan pencatatan yang konservatif,
sehingga semakin tinggi tingkat utang (Leverage)
semakin konservativ pelaporan yang digunakan.
Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri
semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi
perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh
melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak
terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya
hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya
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debt to equitynya maksimal 100% untuk menghitung
debt to equity ratio bisa menggunakan rumus sebagai
berikut:
Metode perhitungan Tingkat Hutang Leverage
Debtto Equity Ratio =

Total hutang
Modal

X 100

c. Faktor ketiga yang mempengaruhi konservatisme
akuntansi adalah ukuran perusahaan (size). Ukuran
perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala yang
dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu
perusahaan dengan berbagai cara antara lain
dinyatakan dalam total aset, nilai pasar lebih sensitif
secara politis dan memiliki beban transfer
kesejahteraan (biaya politis) yang lebih besar
daripada perusahaan yang lebih kecil. Biaya politis
timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan
(manejer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan
tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk
melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan
kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku
seperti antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak,
tarif, tuntutan buruh dan sebagainya. Berdasarkan
ukurannya perusahaan dibagi menjadi perusahaan
kecil dan besar, dimana perusahaan yang besar
memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan
memiliki masalah dan resiko yang lebih kompleks
daripada perusahaan kecil. Perusahaan yang
berukuran besar akan dikenakan biaya politis yang
tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya politis
tersebut perusahaan menerapkan konservatisme
akuntansi.
Metode perhitungan Ukuran Perusahaan (Size)
SIZEit = Ln Tait
Dimana :
SIZEit = Ukuran Perusahaan i ada tahun t
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TAit = Total aset perusahaan i pada tahun t
d. Faktor keempat yang mempengaruhi konservatisme
akuntansi yaitu Profitabilitas, yang merupakan salah
satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan
terutama dalam menganalisis kinerja manajemen,
semakin tinggi tingkat Profitabilitas suatu
perusahaan, maka akan cenderung memilih akuntansi
yang konservatif, hal ini karena konservatisme
digunakan oleh manejer untuk mengatur laba terlihat
rata dan tidak terlalu memiliki fluktuasi.50
Metode Perhitungan
ROE =

Laba bersih
ekuitas

10. Jakarta Ismalic Index (JII)
Menurut Rodoni, Jakarta Islamic Index (JII) adalah
gabungan harga saham dari 30 perusahaan pilihan yang
sesuai dengan syariat Islam yang dipilih oleh BapepamLK bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah
Nasional yang dievaluasi secara berkala setiap 6 bulan
sekali atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh
Bapepam-LK berdasarkan laporan keuangan, kapitalisasi
market dan prinsip syariah yang dipegang.
Jakarta Islamic Index diluncurkan pada tanggal 3 Juli
2011 yang merupakan bentuk kerja sama antara PT Bursa
Efek dengan PT Danareksa Invesment Management.
Pembentukan JII bertujuan untuk membantu investor
dalam dalam berinvestasi saham syariah. Sahamsaham
yang masuk ke JII harus memenuhi kriteria emiten yang
kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah dan
diseleksi terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas Syariah
PT Danareksa Invesment Management.
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di
50
Hardi dan Nopri, “Pengaruh Insentif Pajak Dan Non Pajak Terhadap
Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia (BEI)”,(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018),5-7
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Pasar Modal Pasal 2 bahwa kegiatan dan jenis usaha yang
bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal antara
lain:
a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi 24
b. Jasa keuangan ribawi
c. Jual beli risiko yang tidak mengandung unsur
ketidakpastian (gharar) / judi (maisir)
d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan,
atau menyediakan antara lain :
1) Barang atau jasa haram zatnya (haram lidzatihi)
2) Barang atau jasa bukan haram karena zatnya
(haram lighairihi) yang ditetapkan oleh Dewan
Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
3) Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat
mudarat
Menurut Adrian Sutedi, Seleksi khusus yang
dilakukan untuk memilih saham-saham yang layak
menjadi anggota JII, yaitu :
a. Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih kumpulan saham
yang memiliki saham utama yang tidak bertentangan
dengan syariah islam. Saham ini harus sudah terdaftar
di BEI lebih dari 3 bulan kecuali jika saham itu masuk
dalam kelompok 10 saham dengan kapitalisasi
terbesar.
b. BEI memilih saham-saham yang memiliki rasio
kewajiban terhadap aktiva tidak melebihi 90%
berdasarkan laporan tahunan atau semesteran terakhir.
c. BEI akan memilih 60 saham dari saham-saham yang
memiliki rata-rata kapitalisasi terbesar dalam setahun
terakhir.
d. BEI memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan
tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular
selama satu tahun terakhir. 25 Pengkajian ulang akan
dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen
index pada awal januari dan juli setiap tahunnya,
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sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan
dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data
public yang tersedia.
Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta
dengan menggunakan metode perhitungan index yang
terlah ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, yaitu dengan
bobot kapitalisasi pasar (market cap weighted).
Perhitungan
index
ini
juga
mencakup
penyesuaianpenyesuaian (adjustment) akibat berubahnya
data emiten yang disebabkan oleh aksi korporasi.
Saham JII bisa dijadikan tolak ukur bagi investor
untuk mengukur kinerja portofolio investasi di sahamsaham syariah. Contohnya adalah reksadana syariah.
Selain itu, JII memudahkan investor yang memang hanya
mau berinvestasi di saham-saham halal. Investor bisa
langsung memilih satu atau beberapa saham yang
terdaftar di JII. 51
B. Kerangka Berpikir
Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan
model pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasikan.
Suatu
kerangka
pemikiran
akan
menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu
antara variabel bebas dan terikat. 52 Kerangka pemikiran
merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian,
Secara logis mengembangkan, menguraikan dan menjelaskan
hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang
diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
Salah satu prinsip yang dianut dalam proses keuangan
adalah prinsipkonservatisme akuntansi konservatisme
51

Anzalani dan Laily.Analisis, “Kinerja Keuangan Perusaaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2014-2018” ,(Diss. University of
Muammadiya Malang, 2020), 23-25
52
Sekara Uma, “Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis Edisi Keempat”, (Jakarta:
SalembaEmpat, 2006) ,27
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akuntansi didefinisikan sebagai penyegeraan pengakuan
kerugian,biaya atau hutang yang mungkin akan terjadi dan
tidak boleh mengakui laba, pendapatan atau aktiva sebelum
benar-benar terjadi.Hal tersebut akan mengakibatkan nilai
kewajiban serta biaya akan cenderung tinggi dan nilai aktiva
serta pendapatan akan cenderung rendah dalam laporan
keuangan.
Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen
adalah konservatisme akuntansi yang hendak di prediksi oleh
variabel independen adalah Insentif Pajak, Growth
Opportrunities, Tingkat Utang, Profitabilitas.
Peneliti berharap hasil pengujian data dapat
memberikan pengaruh antara adalah Insentif Pajak, Growth
Opportrunities, Tingkat Utang, Profitabilitas terhadap
konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2020.
Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini :
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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Keterangan :
Pengaruh Simultan
Pengaruh Parsial
X1 : Insentif Pajak
X2 : Growth Opportrunities
X3 : Tingkat Hutang
X4 : Ukuran Perusahaan
X5 :Profitabilitas
Y : Konservatisme Akuntansi
C. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan
baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan
pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan
data. Hipotesis nihil/nol (Ho), yaitu hipotesis yang
menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau
lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau
lebih. Hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis yang
menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih
atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. 53
1. Pengaruh Insentif pajak Terhadap Konservatisme
Akuntansi
Insentif Pajak adalah pemajakan dengan tujuan
memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk
maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja,
melainkan pula memberikan dorongan ke arah
perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Implikasi
dari Signalling Theory adalah dengan memberikan sinyal
berupa laporan keuangan tahunan yang lengkap kepada
pihak luar, maka pihak luar dapat mengetahui bahwa
perusahaan manufakrur sektor industri dasar dan bahan
kimia yang terdaftar di JII telah berusaha maksimal untuk
menjaga kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah,
53

Fenti ikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Raja Grafindo, 2018),50
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terutama yang bisa dilihat dari nilai setiap indikator yang
ada pada Insentif pajak.Ketaatan terhadap syariah Islam
ini dapat meningkatkan kepercayaan calon investor
sehingga memungkinkan naiknya tingkat profitabilitas
suatu perusahaan.
Pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib
pajak badan dalam bentuk yang beragam, seperti
penurunan tarif pajak yang beberapa kali dilakukan
hingga menjadi 25% dan berbagai undangundang pajak
yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan
perencanaan pajak sehingga menghasilkan pajak dibayar
yang lebih sedikit. Dengan adanya insentif pajak maka
banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak
dan mengurangi pemanfaatan konservatisme akuntansi
dalam laporan keuanganya , insentif pajak bagi
perusahaan merupakan cara lain pengganti konservatisme
akuntansi dalam upaya penurunan jumlah pajak dibayar.
Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Verawaty dkk (2015) menghasilkan
insentif pajak tidak berpengaruh terhadap konservatisme
akuntansi. Hal ini disebabkan karena konservatisme
akuntansi dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi
bias kebawah, sehingga pajak yang dikenakan lebih
rendah. Namun cara ini dapat mengakibatkan kecurigaan
bagi fiskus dan memeriksa kebenaran atas laporan
keuangan tersebut. Oleh karena itu perusahaan akan patuh
atas pembayaran pajak tanpa meminimalkan laba
perusahaan, sehingga perusahaan menerapkan laporan
keuangan secara optimis.54
Namun penelitian yang dilakukan oleh Apriani
(2015) bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap
konservatisme akuntansi. Semakin perusahaan melakukan
perencanaan pajak maka perusahaan tersebut tidak lagi
54

Verawaty dan Merina, Citra Insetif Pemerintah (Tax Incentives) Dan Faktor
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melakukan konservatisme akuntansi atau akan cenderung
mengurangi penerapanya. 55 Sehingga dapat di rumuskan
hipotesis pertama yang akan di uji yaitu:
H1 :Insentif pajak berpengaruh negatif terhadap
konservatisme akuntansi
2. Pengaruh Faktor Non Pajak Terhadap Koservatisme
Akuntansi
Berdasarkan ukuran dari insentif non pajak yang
digunakan oleh Yin dan Cheng (2004) maupun Guenther
(1994), maka faktor non pajak pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Growth Oppotrunities terhadap konservatisme
akuntansi
Growth Opportunities adalah peluang
pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan
Perusahaan-perusahaan yang mempunyai prediksi
akan mengalami pertumbuhan tinggi di masa
mendatang akan lebih memilih menggunakan saham
untuk mendanai operasional perusahaan. Dengan
demikian perusahaan yang memiliki peluang
pertumbuhan yang rendah akan lebih banyak
menggunakan utang jangka panjang.
Implikasi dari Signalling Theory adalah
dengan memberikan sinyal berupa laporan keuangan
tahunan yang lengkap kepada pihak luar, maka pihak
luar dapat mengetahui bahwa perusahaan manufakrur
sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar
di JII telah berusaha maksimal untuk menjaga
kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah,
terutama yang bisa dilihat dari nilai setiap indikator
yang ada pada Growth Opportunities.Ketaatan
terhadap syariah Islam ini dapat meningkatkan
55
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kepercayaan calon investor sehingga memungkinkan
naiknya tingkat profitabilitas suatu perusahaan.
Perusahaan yang tumbuh adalah perusahaan
yang berorientasi pada investasi-investasi yang dapat
menguntungkan perusahaan dimasa depan. Dalam
masa seperti ini perusahaan akan membutuhkan
banyak dana dan menghadapi tantangan untuk
mengelola pendapatan dan utang perusahaan supaya
tetap seimbang. Semakin tinggi kesempatan tumbuh
yang dimiliki perusahaan maka kebutuhan dana pun
akan semakin besar. Besarnya dana yang dibutuhkan
menyebabkan perusahaan harus meminimalisasikan
biaya-biaya lain yang tidak berhubungan dengan
investasi, sehingga perusahaan akan berupaya untuk
meminimalkan laba untuk menghindari biaya politik
dengan
menggunakan
prinsip
konservatisme
akuntansi dalam pelaporan laporan keuanganya.
Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Fatmariani (2008)56 yaitu growth
oportunities
berpengaruh
positif
teradap
konservatisme akuntansi. Artinya semakin tinggi
kesempatan tumbuh sebuah perusahaan maka semakin
tinggi tingkat konservatisme akuntansi yang
dilakukan perusahaan dalam pelaporan laporan
keuanganya. Peluang tumbuh akan tercermin dalam
tingginya potensi laba suatu perusahaan. Hal ini dapat
memperbesar biaya dan risiko politik yang harus
ditanggung perusahaan. Oleh karena itu perusahaan
yang sedang tumbuh cenderung melaporkan labanya
secara konservatif agar dapat mengurangi biaya dan
risiko politik yang tinggi. Hal ini juga dilakuakan
untuk mengurangi perhatian yang berlebihan dari
56

Fatmariani, Fatmariani,"Pengaruh Struktur Kepemilikan, Debt Covenant
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regulator dan analis sekuritas. Namun hasil penelitian
yang berbeda dibuktikan oleh Septian dan Anna
(2014) yaitu growth opportunities tidak berpengaruh
tehadap konservatisme akuntansi. 57
H2:Growth opportunities berpengaruh positif
terhadap konservatisme akuntansi.
2. Tingkat Utang terhadap konservatisme akuntansi
Tingkat Hutang adalah rasio yang menujukan
proporsi hutang untuk membiayai investasi dari suatu
perusahaan, dimana semakin besar hutang dari suatu
perusahaan maka cenderung perusahaan akan
menaikan laba untuk dapat memuaskan pengguna
informasi atas kelangsungan pembayaran hutang yang
dipinjam oleh perusahaan.
Implikasi dari Signalling Theory adalah
dengan memberikan sinyal berupa laporan keuangan
tahunan yang lengkap kepada pihak luar, maka pihak
luar dapat mengetahui bahwa perusahaan manufakrur
sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar
di JII telah berusaha maksimal untuk menjaga
kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah,
terutama yang bisa dilihat dari nilai setiap indikator
yang ada pada tingakt hutang .Ketaatan terhadap
syariah Islam ini dapat meningkatkan kepercayaan
calon investor sehingga memungkinkan naiknya
tingkat profitabilitas suatu perusahaan.
perusahaan ingin menunjukan kinerja yang
baik terhadap pemberi pinjaman, agar dapat
mendapatkan utang jangka panjang dan pemberi
pinjaman akan terjamin. Oleh karena itu perusahaan
melakukan pelaporan keuangan secara optimis atau
kurang konservatif dengan cara menaikan niai aset
57
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dan laba setinggi mungkin, serta menurunkan
liabilitas dan beban. Hal tersebut dilakukan agar
pemberi pinjaman dapat merasa yakin dan
memberikan dana pinjaman kepada perusahaan.
Manajer akan mempertimbangkan rasio
leverage dalam sebuah pengambilan keputusan terkait
dengan utang. Jika rasio leverage perusahaan tinggi
maka kemungkinan kreditor akan memberikan
pinjaman sedikit. Oleh karena itu perusahaan akan
menekan rasio ini dengan melakukan pelaporan
laporan keuangan yang dapat tidak konservatif
sehingga akan mendapatkan pinjaman dari kreditor.
Pendapat tersebut sejalan dengan hasil
penelitian tingkat hutang Dewi dan Suryanawa
(2014) berpengaruh positif terhadap konservatisme
akuntansi. Menurutnya semakin tinggi rasio leverage
maka kreditur memiliki hak lebih dalam mengawsi
dan mengetahi penyelenggaraan operasi dan akuntansi
perusahaan karena kreditur memiliki hak atas dana
yang dipinjamkan yang diharapkan dapat memberi
keuntungan bagi kreditur, sehingga kreditur akan
menuntut manajemen untuk melaporkan laporan
keuangan yang cenderung konservatif.58 Namun hasil
penelitian Alfian dan Sabeni (2013) menunjukan
tingkat hutang berpengaruh negatif terhadap
konservatisme akuntansi. Artinya semakin tinggi rasio
leverage maka perusahaan akan melakukan pelaporan
laporan keuangan yang optimis dengan menaikan laba
sehingga tidak melakukan konservatisme akuntansi. 59
H3 : Tingkat hutang berpengaruh positif terhadap
konservatisme akuntansi
58
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3. Ukuran Perusahaan terhadap konservatisme
akuntansi
Ukuran perusahaan adalah sebagai suatu skala
yang dapat di klasifikasikan besar kecilnya suatu
perusahaan dengan berbagaicara antara lain
dinyatakan dalam total aset, nilai pasar lebih sensitif
secara politis dan memiliki beban transfer
kesejahteraan (biaya politis) yang lebih besar daripada
perusahaan yang lebih kecil.
Implikasi dari Signalling Theory adalah
dengan memberikan sinyal berupa laporan keuangan
tahunan yang lengkap kepada pihak luar, maka pihak
luar dapat mengetahui bahwa perusahaan manufakrur
sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar
di JII telah berusaha maksimal untuk menjaga
kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah,
terutama yang bisa dilihat dari nilai setiap indikator
yang ada pada ukuran perusahaan.Ketaatan terhadap
syariah Islam ini dapat meningkatkan kepercayaan
calon investor sehingga memungkinkan naiknya
tingkat profitabilitas suatu perusahaan.
Perusahaan yang besar pasti memiliki tenaga
ahli yang dapat mengatur strategi-strategi perusahaan.
Perusahaan besar tentu tidak akan membiarkan laba
yang diperoleh diberikan kepada pemerintah dalam
bentuk pajak atau yang lain. Oleh karena itu tenaga
ahli perusahaan akan melakukan strategi dengan
menerapkan prinsip
konservatisme
akuntansi
sehingga laba yang dilaporkan akan lebih kecil dari
sebenarnya.
Savitri (2016) menjabarkan pendapat Watss
dan Zimmerman (1990) yaitu bahwa political cost
hypotesis dapat memprediksikan bahwa perusahaan
besar lebih sensitif terkait dengan biaya politis. Hal
ini terkait atas dorongan pemerintah, yang menjadi
pembuatan kebijakan di negara yang bersangkutan,
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untuk pembayaran biaya politis. Maka untuk
mengurangi pembayaran biaya politis tersebut
perusahaan melakukan pelaporan keuangan secara
konservatif. Ini didasari atas pernyataan Jensen dan
Meckling (1976) serta Watts dan Zimmerman (1978)
yang menyatakan bahwa biaya politis akan meningkat
seiring dengan ukuran perusahaan. 60
Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang
dilakukan oleh Utama dan Titik (2018) yang
menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhap
konservatisme
akuntansi. Hal ini disebabkan karena mungkin tidak
semua perusahaan menghindari biaya politis dengan
menggunakan konservatisme akuntansi. 61 Namun
penelitian yang dilakukan oleh oleh Septian dan Anna
(2014) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Artinya
semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan
tersebut akan semakin menerapkan akuntansi yang
konservatif terhadap laporan keuanganya.62
H4: Ukuran perusahaan berpenguh negatif
terhadap konservatisme akuntansi
4. Profitabilitasterhadap konservatisme akuntansi
Profitabilitas adalah salah satu dasar penilaian
kondisi
suatu
perusahaan
terutama
dalam
menganalisis kinerja manajemen, semakin tinggi
tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka
akancenderung memilih akuntansi yang konservatif.
60
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Implikasi dari Signalling Theory adalah
dengan memberikan sinyal berupa laporan keuangan
tahunan yang lengkap kepada pihak luar, maka pihak
luar dapat mengetahui bahwa perusahaan manufakrur
sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar
di JII telah berusaha maksimal untuk menjaga
kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah,
terutama yang bisa dilihat dari nilai setiap indikator
yang ada pada profitabilitas. Ketaatan terhadap
syariah Islam ini dapat meningkatkan kepercayaan
calon investor sehingga memungkinkan naiknya
tingkat profitabilitas suatu perusahaan.
Menurut Wardhani (2008) menyatakan bahwa
perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang
tinggi akan cenderung untuk memilih metode
akuntansi yang konservatif. Hal ini dikarenakan
konservatisme akuntansi dapat digunakan sebagai
bagian dari manajemen laba yang dapat digunakan
oleh manajer untuk mengatur laba agar terlihat rata
dan tidak terlalu memiliki fluktuasi yang tinggi.
Profitabilitas juga bisa dihubungkan dengan aspek
biaya politis. Karena perusahaan yang menghasilkan
profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba
yang tinggi pula sehingga akan menimbulkan aspek
biaya politis yang tinggi seperti pajak yang besar.
Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat
profitabilitas yang tinggi lebih memilih menerapkan
akuntansi yang konservatif untuk tujuan mengurangi
besarnya biaya politis yang harus dibayarkan. 63
Hal ini tidak di dukung oleh hasil penelitian
dari, Kusmuriyanto dan Radyasinta (2014) dan
Albert, dkk (2017) yang menunjukkan adanya
pengaruh signifikan positif dari Profitabilitas terhadap
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Konservatisme Akuntansi, dan penelitian yang
dilakukan Dita (2017) menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh dan signifikan negatif
terhadap konservatisme akuntansi. 64
H5:Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
konservatisme akuntansi.
5. Insentif pajak, growth opportunities, tingkat
hutang, ukuran perusahaan dan profitabilitas
berpengaruh simultan terhadap konservatisme
akuntansi
Konservatisme merupakan prinsip kehatihatian dalam menyusun laporan keuangan dimana
perusahaan mempercepat pengakuan beban dan
menunda pengakuan pendapatan dengan mencatat
kerugian yang paling mungkin terjadi tetapi tidak
mencatat laba kecuali jika telah direalisasikan.
Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang
diduga dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi,
yaitu insentif pajak, growth opportunities, tingkat
hutang,
ukuran
perusahaan,
profitabilitas.
Berdasarkan
dengan
penjelasan-penjelasan
sebelumnya dapat diduga insentif pajak, growth
opportunities, tingkat hutang, ukuran perusahaan,
profitabilitas perusahaan turut memberikan dorongan
kepada pihak manajemen untuk menerapkan prinsip
yang konservatif dalam mengelola laporan keuangan
perusahaan. Dengan demikian inesntif pajak, growth
opportunities, tingkat hutang, ukuran perusahaan,
profitabilitas. secara bersama-sama berpengaruh
terhadap konservatisme akuntansi.
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H6 : Insentif pajak, growth opportunities, tingkat
hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas
secara bersama-sama berpengaruh terhadap
konservatisme akuntansi.
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