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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah adalah perusahaan yang tercatat, dan 

terdaftar di buku Indonesia Stock Exchange (IDX) yang mengeluarkan obligasi 

tahun 2011-2015. Sesuai dengan pemilihan sampel yang dilakukan dengan 

metode purposive sampling, diperoleh sampel penelitian yang disajikan dalam 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian 

No Kriteria 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1 

perusahaan yang tercatat, dan 

terdaftar di buku Indonesia 

Stock Exchange (IDX) yang 

mengeluarkan obligasi tahun 

2011-2015. 

79 86 96 90 83 434 

2 

Perusahaan tidak menerbitkan 

laporan keuangan periode 

2011-2015 

(13) (10) (7) (5) (5) (40) 

3 

Laporan keuangan yang 

diterbitkan tidak memiliki data 

yang dibutuhkan peniliti  

(6) (5) (7) (5) (4) (27) 

4 
Obligasi yang diterbitkan 

merupakan obligasi syariah 
(2) (3) (2) (2) (3) (12) 

5 
Obligasi yang diterbitkan tidak 

memiliki peringkat 
(1) (1) (1) (1) (1) (5) 

Total Data 57 67 79 77 70 350 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 
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Menurut pemaparan dalam tabel 4.1 total perusahaan yang tercatat, dan 

terdaftar di buku Indonesia Stock Exchange (IDX) yang menerbitkan obligasi 

tahun 2011-2015 sebanyak 435 perusahaan, tetapi berdasarkan hasil pemilihan 

sampel terdapat 350 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel 

penelitian. 

B. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah 

sampel pengamatan, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), 

dan standar deviasi. Hasil pengujian statistik deskriptif telah disajikan dalam 

Tabel 4.2 sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Independen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KO 350 --93.64 12.18 -3.5686 8.57092 

Valid N (listwise) 350     

   Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel konservatisme 

memiliki mean sebesar -3,5686 dengan nilai maksimum 12,18 dan minimum -

93,64. Nilai maksimum pada variabel konservatisme dimiliki oleh Bank 

Pembangungan Daerah Riau Kepri pada tahun 2012. Nilai minimum pada 
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variabel konservatisme dimiliki oleh perusahaan PT WEHA Transportasi 

Indonesia Tbk pada tahun 2013. 

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis 1 

1) Uji Normalitas 

 Tabel 4.3  

Uji Normalitas 

  

 

 

 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2017 

Tabel 4.3 merupakan hasil pengujian normalitas menggunakan 

Kolmogorov-smirnov test. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai 

Assymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < alpha 0,05. Data dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > alpha 0,05. Hasil 

pengujian normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KO 

N 350 

Normal Parametersa,b Mean -3.5686 

Std. Deviation 8.57092 

Most Extreme Differences Absolute .223 

Positive .163 

Negative -.223 

Test Statistic .223 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 



34 
 

 
 

2) Uji Hipotesis  

Untuk pengujian hipotesis 1, peneliti menggunakan uji nonparametric 

karena data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Pengujian hipotesis 1 

dilakukan dengan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji 

nonparametric yang digunakan untuk membandingkan dua mean populasi 

yang berasal dari populasi yang berbeda. 

Tabel 4.4 

Ranks 

 
KELOMPOK N Mean Rank Sum of Ranks 

PO SEBELUM_IFRS 57 172.96 9859.00 

SESUDAH_IFRS 293 175.99 51566.00 

Total 350   

       Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2017 

Hasil yang didapatkan dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai mean 

(175,99) dengan 293 perusahaan setelah IFRS lebih besar dibandingkan mean 

(172,96) dengan 58 perusahaan sebelum IFRS (175,99 > 172,96). 

Tabel 4.5 

Uji Mann-Whitney 

Test Statistics
a 

 KO 

Mann-Whitney U 8206.000 

Wilcoxon W 9859.000 

Z -.207 

Asymp. Sig. (2-tailed) .836 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2017 
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Berdasarkan hasil yang didapat dari uji mann-whitney pada tabel 4.5, 

dapat dilihat nilai statistik uji Z yang kecil yaitu sebesar -0,207, dan nilai 

Sig.2-tailed adalah 0,836 > 0.05. Hasil pengujian yang didapat tidak 

signifikan secara statistic, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 tidak berhasil didukung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan penerapan konservatisme sebelum dan setelah adanya 

konvergensi IFRS. 

b. Pengujian Hipotesis 2 

1) Analisis Uji Keseluruhan Model (Overal Model Fit) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen 

yaitu konservatisme terhadap variabel dependennya yaitu peringkat obligasi. 

Statistik  yang  digunakan  berdasarkan  pada  fungsi  Likelihood. Likelihood  

(L) dari model adalah probabilitas bahwa model  yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

nilai antara -2 log likehood pada awal (block number = 0) dengan nilai -2 log 

likehood pada akhir (block number = 1). Adanya pengurangan nilai antara -

2LL awal dengan -2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model 

yang dihipotesiskan fit dengan data. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

4.6: 
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Tabel 4.6 

Perbandingan Nilai -2LL dengan -2LL Final 

(Model Tanpa Variabel Konservatisme) 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 233.177 1.623 

2 219.140 2.135 

3 218.641 2.256 

4 218.640 2.262 

5 218.640 2.262 

         Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2017 

Tabel 4.7 

Perbandingan Nilai -2LL dengan -2LL Final  

(Model Variabel Konservatisme) 

 

Iteration History
a,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant KO 

Step 1 1 228.617 1.705 .023 

2 212.774 2.289 .036 

3 212.075 2.447 .040 

4 212.073 2.458 .040 

5 212.073 2.458 .040 

                 Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2017 

 

Hasil yang didapatkan dari tabel 4.6 menunjukkan nilai statistic -

2LogL tanpa variabel konservatisme sebesar 218,640. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa model tanpa variabel konservatisme atau hanya 

konstanta tidak fit.  
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Hasil yang didapatkan dari tabel 4.7 menunjukkan nilai yang berbeda. 

Setelah dimasukannya variabel baru ke dalam model, nilai -2LogL menurun 

sebesar 212,073 atau penerunan yang terjadi sebesar 6,567. Adanya 

penurunan nilai sebesar 6,567 menunjukkan bahwa model fit dengan 

menambahkan variabel konservatisme.  

2) Analisis Uji Kelayakan Model Regresi 

Analisis kelayakan model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau tidak. Model dikatakan 

mampu memprediksi nilai observasinya apabila nilai Hosmer  and  

Lemeshow’s  Goodnes  of  Fit  Test  statistik  lebih dari 0,05. Hasil tersebut 

dapat dilihat dari tabel 4.8: 

Tabel 4.8 

(Kelayakan Model Regresi) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8.112 8 .423 

   Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2017 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Chi-square dari pengujian kelayakan 

model regresi ini yaitu sebesar 8,112  dan signifikan sebesar 0,423 lebih besar 

dari alpha 0.05. Nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

lebih besar dari alpha (0,423 > 0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat dikatakan model dapat diterima 

karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2009). 
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3) Uji Hipotesis 2 

Regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

karena variabel dependennya merupakan dummy variabel sehingga tidak dapat 

diselesaikan menggunkan regresi berganda (Ghozali, 2011). Hasil penelitian ini 

menggunakan IBM SPSS 22.0 diperoleh output regresi logistik pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Uji Hipotesis 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a KO .040 .016 6.447 1 .011 1.041 

Constant 2.458 .207 141.469 1 .000 11.677 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2017 

   
 

   
                         

Keterangan: 

   
 

   
 :Prediksi peringkat obligasi (kategori 0, jika peringkat obligasi 

termasuk Second grade dan kategori 1, jika peringkat obligasi 

termasuk First grade). 

     :Koefisien Regresi 

CONACC  :Konservatisme Akuntansi 

e  :Error 

Tabel 4.9 menunjukkan variabel konservatisme memiliki sig 0.011 

lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, 
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yang artinya penerapan konservatisme berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat obligasi.  

 

C. Pembahasan 

1. Perbedaan Penerapan Tingkat Konservatisme Sebelum dan Setelah 

Adopsi  IFRS 

Hasil yang didapatkan dari pengujian hipotesis 1 adalah tidak terdapat 

perbedaan tingkat konservatisme akuntansi sebelum dan sesudah adopsi IFRS. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya prinsip IFRS tidak berpengaruh 

pada menurunnya prinsip konservatisme akuntansi pada  perusahaan penerbit 

obligasi yang terdaftar di BEI. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Wardhani (2009) yang 

mengungkapkan hasil yang tidak signifikan ini terjadi karena sifat IFRS yang 

cenderung menganut  principle based  sehingga memungkinkan  adanya 

interpretasi  subjektif dari  perusahaan  dalam  mengimplementasikan  standar  

tersebut.  Bagaimana  perusahaan mengimplementasikan standar, secara 

konservatif atau  secara agresif, akan sangat tergantung pada  karakteristik  

dan  kebijakan  perusahan  saat  itu.  Oleh  karena  itu,  secara  umum 

konvergensi tidak mempengaruhi tingkat konservatisme. 



40 
 

 
 

IFRS yang menggunakan principles base meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan menuju “best practise”, peningkatan daya banding 

laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas dipasar modal 

internasional. Hal tersebut membuat IFRS lebih unggul karena kemudahan 

dan keuntungkan dalam mengimplementasikan standar tersebut. Tetapi, tidak 

adanya tingkat konservatisme sebelum, dan sesudah konvergensi bukan 

berarti konservatisme tidak digunakan lagi. Dengan adanya pertimbangan 

manajer, dan situasi dalam mengimplementasikan standar, memungkinkan 

adanya penggunaan konservatisme akuntansi untuk menghadapi 

ketidakpastian di laporan keuangan perusahaan. Konservatisme akuntansi 

akan tetap diperlukan perusahaan, namun dalam tingkat, dan level yang tepat 

(Merselina, 2016). 

2. Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Peringkat obligasi 

Peringkat obligasi digunakan investor untuk membantu investor dalam 

memilih obligasi yang memiliki risiko rendah dan berkualitas. Hal tersebut 

dilakukan investor untuk dapat memilih perusahaan yang akan diinvestasikan 

dananya. Selain tertarik dengan perusahaan yang mengeluarkan obligasi, 

memiliki risiko rendah dan berkualitas. Investor juga tertarik pada perusahaan 

yang berani memberikan hasil tinggi dengan tujuan menarik investor yang 

berada pada kategori second grade dalam peringkat obligasinya. Investor akan 

merasa sangat diuntungkan apabila perusahaan mampu membayar 
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kewajibannya, tetapi tidak banyak investor berani menginvestasikan dananya 

kepada perusahaan yang memberikan hasil tinggi, hal tersebut karena 

cenderung memiliki sifat spekulatif. Perusahaan yang besar cenderung 

memiliki peringkat obligasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. 

Berdasarkan analisis uji hipotesis 2 disimpulkan bahwa variabel 

konservatisme akuntansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011. Angka  

tersebut lebih  kecil  dari  angka  signifikansi  5%  (0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel konservatisme berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi, sehingga dapat dikatakan H1 diterima. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Ahmed et al. (2002) menemukan bukti bahwa 

konservatisme akuntantansi merupakan peran penting yang mendasari 

permasalahan konflik bondholders-shareholders. Dengan digunakannya 

prinsip konservatisme akuntansi, perusahaan akan tercegah dari risiko gagal 

bayar (default risk). Risiko gagal bayar terjadi karena beberapa hal, salah 

satunya adalah ketidakcukupan aktiva yang tersedia. Ketidakcukupan aktiva 

terjadi Karena overpayment dividen kepada shareholders dan menyebabkan 

kerugian pada investor obligasi dan mempengaruhi peringkat obligasi. 

Konservatisme akuntansi akan mengurangi risiko default risk yang berasal 

dari ketidakcukupan aktiva perusahaan akibat overpayment dividen kepada 

shareholders. 
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Hasil ini juga sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori sinyal 

(signaling theory). Teori sinyal menunjukkan bahwa informasi yang 

ditercermin dari laporan keuangan berkualitas akan membantu investor dalam 

pengambilan keputusan untuk menginvestasikan dananya. Menurut Watss 

(2003), manajer perusahaan akan memberikan sinyal informasi melalui 

laporan keuangan bahwa mereka membuat, dan menggunakan kebijakan 

konservatisme akuntansi yang menghasilkan laba lebih berkualitas, karena 

prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melakukan tindakan melebihkan 

laba. Konservatisme akan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari 

perusahaan, dan mencegah perusahaan melakukan praktek manajemen laba, 

sehingga memudahkan investor obligasi dalam pengambilan keputusan, dan 

mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan. 


