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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Septyawanti (2013), teori sinyal dapat menunjukkan 

penyajian laporan keuangan berkualitas yang berisi informasi perusahaan. 

Informasi yang tercermin dari laporan keuangan akan menjadi sinyal bagi 

pengguna laporan keuangan. Menurut  Sunardi (2011), Signaling Theory 

mendeskripsikan bahwa perusahan yang menjalankan kegiatan operasionalnya 

dengan baik dapat terlihat melalui laporan keuangan. Pernyataan Sunardi 

menjelaskan bahwa laporan keuangan juga akan berfungsi sebagai alat ukur 

untuk melihat kinerja perusahaan. 

Menurut Fidhayatin dan Dewi (2012), Informasi yang diberikan oleh 

suatu perusahaan sebagai sebuah pengumuman merupakan indikator yang 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi bagi investor. 

Dengan adanya Signaling Theory, investor akan diberikan kemudahan untuk 

mengambil keputusan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan. Informasi 

merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku bisnis dan investor karena 

pada dasarnya informasi ini memberikan gambaran dan keadaan yang terjadi 

diperusahaan baik saat ini maupun masa depan. Investor dapat melakukan 

analisis sinyal informasi keuangan melalui konservatisme akuntansi yang 

digunakan perusahaan. Menurut Watts (2003), manajer perusahaan akan 

memberikan sinyal informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 
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membuat dan menggunakan kebijakan akuntansi konservatisme yang 

menghasilkan laba lebih berkualitas, karena prinsip ini bertujuan mencegah 

perusahaan melakukan tindakan melebihkan laba. Prinsip konservatisme yang 

dilakukan perusahaan akan membantu investor membuat keputusan karena 

prinsip ini menurunkan praktek manajemen laba yang biasanya dilakukan oleh 

manajer perusahaan terhadap laporan keuangan, sehingga isi  laporan 

keuangan dengan prinsip konservatisme menunjukkan kinerja yang 

sebenarnya dari perusahaan. Selain itu, konservatisme bertujuan untuk 

membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva 

yang tidak overstate sekaligus  untuk mengurangi asimetri informasi antara 

manajer terkait informasi internal yang diketahui dan prospek perusahaan di 

masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan 

akan menjadi sinyal positif dari manajer perusahaan kepada investor bahwa 

perusahaan telah menerapkan prinsip konservatisme dan menghasilkan laba 

yang berkualitas. 

2. Teori Keagenan (AgencyTheory) 

Menurut Setyapurnama dan Norpratiwi (2005), inti dari hubungan 

keagenan adalah adanya  pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. 

Kepemilikan diwakili oleh investor, sedangkan pengendalian diwakili oleh 

agen atau manajer perusahaan. Investor mempunyai harapan bahwa dengan 

menyerahkan dana kepada agen atau manajer, mereka akan memperoleh 

kemakmuran dan keuntungan yang lebih. 
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Menurut Melinda (2014), Pandangan  agency  theory  melihat 

penyebab terjadinya potensi konflik yang mempengaruhi  kualitas  informasi  

laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak principal dan agent. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa hubungun keagenan dapat menimbulkan 

masalah-masalah baru maupun konflik yang terjadi dari masing-masing pihak. 

Kedua pihak dapat dirugikan apabila pada saat pihak-pihak yang bersangkutan 

mempunya tujuan berbeda. Investor mempunyai tujuan mendapatkan 

kemakmuran dan kekayaan dari dana yang diinvestasikan, sedangkan manajer 

mempunyai tujuan untuk mensejahterahkan ekonomi perusahaan dan manajer 

perusahaan. Alijoyo dan Zaini (2004) beranggapan bahwa pemisahan fungsi 

eksekutif dan fungsi pengawasan pada teori keagenan menciptakan “checks 

and balances”, sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer 

untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimal dan return yang 

menguntungkan bagi para pemegang saham.  

Konservatisme merupakan suatu prinsip yang digunakan dalam 

laporan keuangan perusahaan guna mendapatkan kepercayaan dari investor, 

dengan mencatat kerugian terlebih dahulu dibandingkan pencatatan laba, akan 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya sehingga 

mendapatkan kepercayaan dari investor. Konserfatisme juga mampu 

mencegah perusahaan dalam perbuatan curang yang dapat menyebabkan 

konflik dengan pemilik. Penerapan konservatisme dalam laporan keuangan 

perusahaan diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap agen 

(manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik 
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menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan 

untuk kesejahteraan agen. 

3. Obligasi dan Peringkat Obligasi 

Obligasi merupakan surat hutang jangka menengah-panjang yang 

diterbitkan oleh pemilik, dapat dipindahtangankan dan berisi kesepakatan akan 

dibayarkan oleh pihak penerbit berupa bunga pada periode tertentu dan 

melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pembeli obligasi 

tersebut.  

Menurut Adrian (2010), obligasi merupakan suatu perangkat penting 

untuk investor yang aktif di pasar modal maupun perusahaan yang 

membutuhkan dana. Pada tahun 2000, obligasi mulai menunjukan peningkatan 

sebagai alat yang penting untuk investasi dan instrument keuangan. 

Septyawanti (2013) juga menyatakan bahwa obligasi merupakan pembayaran 

yang wajib dibayarkan dengan bentuk bunga atau kupon yang terdiri dari 

transaksi pernyataan surat hutang jangka panjang. Dari penelitian yang 

dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan utang jangka 

menengah-panjang yang ditulis menggunakan kontrak surat obligasi yang 

diterbitkan oleh pemilik, dapat dipindahtangankan dan berisi kesepakatan 

wajib utang akan dibayarkan pada waktu dan nominal tertentu kepada pihak 

pemilik dana. 

Obligasi sangat diminati investor karena obligasi lebih fleksibel dan 

mudah diterbitkan dibandingkan melakukan pinjaman bank. Dengan 
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kemudahan tersebut, investor dipasar modal yang membeli obligasi akan 

mendapatkan keuntungan berupa bunga atau kupon dari penerbit obligasi. 

Terutama dengan kehadirannya instrument obligasi, akan menambah minat 

bagi investor institusional. Namun obligasi juga mempunyai kelemahan, 

seperti yang banyak dikenal oleh masyarakat, salah satunya yaitu default risk. 

Default risk adalah kondisi kemampuan suatu perusahaan yang tidak mampu 

membayar surat hutang atau kupon bunga kepada investor obligasi. Resiko 

gagal bayar tercerminkan dari peringkat yang diberikan oleh PT Perusahaan 

Efek Indonesia (PEFINDO). 

Peringkat merupakan symbol atau tanda yang diberikan oleh pihak 

yang berwenang untuk menentukan sebarapa layak atau seberapa baik suatu 

instrument diperjual belikan. Menurut Hartono (2015), Peringkat obligasi 

(bond rating) merupakan simbol-simbol  karakter yang diberikan oleh agen 

peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Menurut Ekapriyani (2010), 

lembaga pemeringkat (rating company) merupakan lembaga yang memiliki 

kewajiban atau wewenang dalam menilai suatu emiten. Di Indonesia, lembaga 

pemeringkat yang terkenal adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT 

PEFINDO) serta PT Kasnic Credit Rating Indonesia yaitu perusahaan terkenal 

yang sudah sering menilai dan memberikan peringkat terkait surat hutang 

kepada seluruh perusahaan di Indonesia, sedangkan lembaga yang terkenal 

diluar negri yaitu Moody’s Investors, atau Standard &Poor’s (S & P) 

Cooperation. 
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Tabel 2.1. Peringkat Obligasi Menurut PT PEFINDO 

Peringkat Keterangan 

AAA Efek utang yang peringkatnya paling tinggi dan beresiko paling 

rendah yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior 

relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian.  

AA Efek utang yang memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat 

tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk 

memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan 

perjanjian, relatif dibanding dengan entitas Indonesia lainnya. Dan 

tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan.  

A Efek utang yang beresiko investasi rendah dan memiliki 

kemampuan dukungan obligor yang kuat dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financialnya sesuai 

dengan perjanjian namun cukup peka terhadap perubahan yang 

merugikan.  

BBB Efek utang yang beresiko investasi cukup rendah didukung oleh 

kemampuan obligor yang memadai, relatif dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financialnya sesuai 

dengan perjanjian namun kemampuan tersebut dapat diperlemah 

oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.  

BB Efek utang yang menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang 

agak lemah relatif disbanding entitas Indonesia lainnya untuk 

memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan 

perjanjian serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian 

yang tidak menentu dan merugikan.  

B Efek utang yang menunjukkan parameter perlindungan yang sangat 

lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya, namun adanya 

perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan 

memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban 

financialnya.  

CCC Efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

financialnya serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan 

eksternal.  

D Efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha.  

Sumber: PT PEFINDO 

4. Laporan Keuangan dan Konservatisme 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan 

keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan 
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kinerja keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada pihak eksternal. Menurut PSAK No. 1, tujuan 

dibentuknya laporan keuangan adalah menyediakan informasi terkait dengan 

kinerja, keungan, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang akan 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

Dari penjelasan yang dibuat PSAK, seluruh perusahaan yang ada di Indonesia 

diharuskan untuk menyajikan informasi dari laporan keuangan yang akurat, 

handal, relevan, dan sesuai dengan harapan seluruh pengguna.  

Dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan, perusahaan sebagai 

penyaji laporan keuangan akan mendapatkan kepercayaan dari pengguna 

ekonomi dan investor. Salah satu cara meningkatkan kualitas laporan 

keuangan yaitu dengan menggunakan prinsip Konservatisme. Watts (2003) 

yang menyatakan bahwa kebijakan konservatisme yang digunakan akan 

menyebabkan aktiva periode berjalan dan laba menjadi rendah karena 

pendapatan yang tertunda baru  dicatat saat transaksi tersebut akan 

terealisasikan, jadi aktiva berjalan dan laba bukanlah cerminan dari suatu 

konservatismenya perusahaan. Konservatisme merupakan metode yang 

dilakukan perusahaan terkait pencatatan biaya atau beban yang diakui terlebih 

dahulu, sedangkan pencatatan pendapatan atau penjualan diakui lebih lama, 

hal ini dikarenakan pendapatan akan diakui saat penjualan tersebut benar-

benar akan terealisasikan. Sehingga prinsip konservatisme mampu 

menjelaskan keadaan suatu perusahaan yang sesungguhnya.  
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5. International Financial Reporting Standards (IFRS) 

Saat ini, International Accounting Standard Board  atau yang biasa 

disingkat IFRS telah menjadi standar untuk laporan keuangan berbasis 

Internasional yang digunakan oleh perusahaan, begitu juga di Indonesia telah 

menggunakan IFRS sebagai standar yang digunakan. Indonesia mewajibkan 

seluruh perusahaan menggunakan standar berbasis IFRS. Penggunanaan IFRS 

mulai diwajibkan bagi seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 januari 2012. 

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah standar 

yang digunakan untuk membuat informasi yang tercermin dari laporan 

keuangan yang berkualitas internasional dan IFRS dibuat oleh suatu organisasi 

bernama International Accounting Standard Board (IASB). Karakteristik IFRS 

yaitu (1) IFRS menggunakan Principles Base sehingga lebih menekankan 

penerapan prinsip tersebut, (2) Membutuhkan penilaian dan evaluasi yang 

mencerminkan realitas ekonomi, (3) Membutuhkan proffesioal judgment pada 

penerapan standar akuntansi, (4) Menggunakan fair value dalam penilaian, dan 

(5) Pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak. Perusahaan dapat dikatakan 

mempunyai kualitas informasi yang berkualitas apabila terjadinya peningkatan 

terhadap relevansi nilai informasi akuntansi dan berkurangnya praktik 

manajemen laba (Latridis,2010).  
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B. Penurunan Hipotesis 

1. Penerapan Konservatisme Sebelum dan Setelah Adopsi IFRS 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Signalling Theory. 

Teori sinyal menjelaskan pemberian sinyal dilakukan untuk mengurangi 

asimetri informasi. Menurut Septyawanti (2013), asimetri informasi timbul 

karena adanya ketidaksamaan informasi yang dimiliki antara pihak manajer 

dengan pihak eksternal seperti investor. Informasi yang tercermin dari laporan 

keuangan akan menjadi sinyal bagi pihak ekonomi dan investor. Laporan 

keuangan sebagai sinyal akan lebih kuat  apabila laporan keuangan 

mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS).  

Dengan laporan keuangan yang dikonvergensi IFRS, perusahaan dapat 

menunjukkan perbedaan kondisi bahwa suatu perusahaan dapat memberikan 

informasi yang transparan melalui laporan keuangan berkualitas Internasional. 

Informasi yang disajikan oleh perusahaan akan membantu pengguna agar 

tidak adanya informasi asimetris akuntansi yang dilakukan manajer untuk 

pengguna. Sesuai dengan teori yang digunakan adalah teori signal, 

menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan yang berkualitas terkait dengan 

pengadopsian International Financial Reporting Standards (IFRS) akan 

menjadikan signal bagi para calon investor dipasar modal dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi.  Khususnya investor obligasi, membutuhkan informasi 

yang akurat serta detail dengan pemeringkatan baik yang diberikan oleh PT 

PEFINDO. Menurut Wahidah (2015), laporan keuangan yang menerapkan 

standar akuntansi internasional (IFRS) akan mempunyai manfaat dalam 
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meningkatkan keakuratan yang terdapat dalam laporan keuangan 

dibandingkan sebelum adopsi IFRS. Keakuratan ini akan menjadi nilai tambah 

bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan investor obligasi. 

Menurut Aristiya dan Budiharta (2013), sebelum adanya prinsip IFRS, 

pencatatan akuntansi yang digunakan perusahaan adalah Historical Cost. 

Historical cost adalah biaya yang telah terjadi di masa lalu yang digunakan 

sebagai dasar pencatatan perusahaan pada masa kini. Historical Cost dinilai 

sebagai metode konservatisme karena pada dasarnya prinsip Historical Cost 

mengabaikan kemungkinan perubahan nilai dari suatu akun terutama yang 

bersifat menguntungkan bagi perusahaan. Kemungkinan perubahan nilai di 

abaikan perusahaan karena mengandung ketidakpastian. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa konservatisme merupakan dasar dari penggunaan Historical 

Cost untuk menghadapi atau mengantisipasi ketidakpastian.  

Ditengah-tengah terkenalnya prinsip konvergansi IFRS, peran 

konservatisme dalam laporan keuangan tergeser. IFRS lebih menggunakan 

professional judgment dalam penilaian suatu akun. Professional judgment 

membuat perusahaan menjadi lebih optimis karena dalam melakukan 

penilaian akun sesuai dengan nilai wajar dan akan terealisasikan. Selain itu, 

konservatisme semakin tergeser saat IASB mengenalkan prinsip baru yaitu 

prudence. Namun penerapan konservatisme tetap harus dipertimbangkan 

karena pada dasarnya metode prudence merupakan konsep kehati-hatian yang 

sama dengan prinsip konservatisme didalamnya.  
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International Accounting Standard Board (IASB) menyatakan bahwa  

sebenarnya baik konservatisme maupun prudence bukanlah prinsip yang dapat 

dipercaya, sehingga IASB menciptakan IFRS dan mewajibkan seluruh 

perusahaan menggunakan IFRS dengan harapan dapat memberikan informasi 

yang diinginkan pengguna. Dengan demikian, konservatisme merupakan 

prinsip yang tidak diatur dalam standar akuntansi internasional IFRS.  

Tidak adanya prinsip konservatisme dalam kerangka konseptual IFRS 

bukan berarti konservatisme tidak diterapkan. Menurut Septyawanti (2013) 

masih terdapat beberapa metode didalam Standar Akuntansi Keuangan yang 

menunjukkan penerapan prinsip konservatisme. Seperti PSAK No. 14 

menjelaskan tentang pencatatan persediaan yang disajikan di neraca dicatat 

berdasarkan nilai terendah dan nilai realisasi bersih. PSAK No.48 menjelaskan 

tentang penurunan nilai asset dalam pencatatan rugi yang harus diakui di 

laporan laba rugi komprehensif. Metode yang masuk dalam PSAK 14 dan 48 

merupakan metode yang sama digunakan oleh prinsip konservatisme, 

sehingga metode akuntansi yang ada di PSAK mempengaruhi nilai yang ada 

di laporan keuangan perusahaan. Ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung 

konservatisme mempengaruhi nilai laporan keuangan perusahaan lebih 

berkualitas. Tetapi  pada kenyatannya perusahaan masih dihadapkan oleh 

ketidakpastian dan salah satu cara mengatasi ketidakpastian tersebut, 

perusahaan bisa menganut konservatisme dengan tingkatan yang tepat 

terhadap laporan keuangan. Dengan dianutnya konservatisme yang 



20 
 

 
 

dikonvergensi IFRS akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

Penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat konservatisme 

akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS adalah Aristiya dan 

Budiharta (2013), Samuel (2014), dan Sidiyanti (2014). Dalam penelitiannya 

menunjukkan hasil bahwa  dengan adanya konvergensi IFRS, hampir seluruh 

PSAK mewajibkan penggunaan nilai wajar dalam laporan keuangan, berbeda 

dengan sebelum konvergensi di mana PSAK masih memberikan opsi 

historical cost dalam penilaian aset maupun liabilitas perusahaan. Namun 

penelitian yang dilakukan Yustina (2012), dan Vemiliyarni (2014) 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan tingkat konservatisme sebelum dan 

sesudah adopsi IFRS. Dari pemaparan teori yang dikumpulkan, peneliti 

mengambil hipotesa sebagai berikut: 

H1 :Terdapat  Perbedaan Tingkat Penerapan Koservatisme Sebelum dan 

Setelah Adopsi IFRS 

2. Pengambilan Konservatisme dengan Peringkat Obligasi 

Dengan cara mensignalkan kinerja perusahaan yang tercermin melalui 

laporan keuangan perusahaan,  laporan keuangan akan menjadi nilai baik 

ataupun buruk untuk kinerja yang dilakukan saat periode berjalan. Laporan 

keuangan ini juga bisa dijadikan sumber informasi. Informasi ini berguna 

untuk investor. Khususnya untuk investor obligasi yang masih saja ada yang 

dirugikan perusahaan seperti fenomena yang peneliti jelaskan di latar belakang 

masalah. Investor obligasi dirugikan karena gagal bayar (default risk), yaitu 
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ketidakmampuan perusahaan dalam membayar surat hutang saat jatuh tempo. 

Salah satu terjadinya gagal bayar ini adalah karena ketidakcukupan aktiva 

yang dimiliki perusahaan. Menurut Sari (2004), ketidakcukupan aktiva yang 

dimiliki perusahaan bisa berasal dari overpayment dividen kepada investor 

saham sehingga aktiva yang seharusnya bisa tercukupi untuk investor obligasi 

tidak tercukupi. 

Masalah yang dihadapi investor dapat diselesaikan apabila investor 

mempunyai informasi yang berasal dari peringkat obligasi. Peringkat obligasi 

yang diberikan akan menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban finansial saat jatuh tempo yang ditetapkan sebelumnya. Dengan 

adanya prinsip konservatisme yang digunakan perusahaan, akan membantu 

perusahaan mengurangi resiko default risk. Konservatisme adalah suatu 

tindakan yang menyebabkan situasi laba akan terlihat lebih rendah daripada 

kerugian pada laporan keungan perusahaan. Suharli (2008) mengatakan 

konservatisme merupakan prinsip yang memberikan nilai terendah kepada 

aktiva dan pendapatan perusahaan, dan memberikan nilai yang tertinggi 

kepada kewajiban dan beban. 

Watts (2003) menyatakan bahwa keberadaan konservatisme penting 

dalam laporan keuangan. Terdapat empat masalah yang mendorong suatu 

perusahaan dalam menggunakan akuntansi konservatisme, yaitu: kontrak 

(contracting), tuntutan hukum (litigation), perpajakan (taxation) dan peraturan 

(regulation).  Terkait dengan obligasi, resiko default risk merupakan salah 

satu resiko obligasi, resiko default risk muncul apabila suatu perusahaan tidak 
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dapat melunasi hutangnya saat jatuh tempo yang disepakati telah habis. Hal 

tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya yaitu ketidakcukupan 

aktiva yang tersedia.  Dengan prinsip konservatisme yang digunakan, 

konservatisme akan mengurangi resiko default risk yang berasal dari 

ketidakcukupan aktiva perusahaan akibat overpayment dividen kepada 

shareholders. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip konservatisme dapat 

menentukan peringkat obligasi perusahaan (Suharli,2008).  

Penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 

konservatisme berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi adalah Watts 

(2003), dan Ahmed dkk (2002) dalam Sari (2004). Dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa karena konservatisme akan membatasi opportunistic 

payment kepada manajer (dalam bentuk bonus) dan juga kepada pihak lain 

seperti shareholders (dalam bentuk dividen). Laba dan aktiva yang konservatif 

akan dapat membatasi pembayaran dividen untuk shareholder. Namun 

penelitian yang dilakukan Septyawanti (2013) yang menghasilkan penelitian 

bahwa konservatisme tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

obligasi,karena penerapan metode akuntansi 76 yang berbeda akan 

menghasilkan angka yang berbeda dalam laporan keuangan menjadi bias dan 

ini menyebabkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Dari pemaparan teori yang dikumpulkan, peneliti 

mengambil hipotesa sebagai berikut: 

H2 : Penerapan Akuntansi Konservatif Berpengaruh Positif terhadap 

Peringkat Obligasi 
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C. Model Penelitian 
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Gambar 2.1. Kerangka pemikiran hipotesis 1 
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Gambar 2.2. Kerangka pemikiran hipotesis 2 
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