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ABSTRAK 

 

INTAN MARTHANIA RAMADHANI. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan 

Perusahaan Dan Risiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-

2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada tingkat kesulitan 

keuangan perusahaan  dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan prosedur 

analisis deskriptif dan analisis statistik menggunkaan uji asumsi klasik, uji regresi 

berganda dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang 

dibutuhkan untuk menentukan tingkat kesulitan keuangan perusahaan adalah 

laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan model springate, data yang 

diperlukan untuk menentukan risiko litigasi yaitu laporan total aset yang diperoleh 

dengan menggunakan rumus asset growth dan data yang diperlukan untuk 

menentukan konservatisme adalah laporan keuangan perusahaan dengan 

menghitung market to book ratio. Penarikan sampel, pada penelitian ini, 

menggunakan metode random sampling (sampel acak) menggunakan tabel Isaac. 

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 48 perusahaan manufaktur  

yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia tahun  2012-2013.  

 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 0,589+ 1,032X1 + 3,595X2 . 

Dari hasil analisi menunjukkan bahwa tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan 

risiko litigasi masing–masing berpengaruh signifikan positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Secara simultan, hubungan yang terjadi antara tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan dan risiko litigasi dengan konservatisme akuntansi 

adalah berhubungan secara signifikan dengan korelasi sedang. Kemampuan 

tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan risiko litigasi menerangkan 

konservatisme akuntansi sebesar 26,2% 

 

 

Kata kunci: Konservatisme Akuntansi, Kesulitan Keuangan Perusahaan, Risiko 

Litigasi 
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ABSTRACT 

 

INTAN MARTHANIA RAMADHANI. The Influence of Financial Distress Company’s 

and Litigation Risk Accounting Conservatisma at Manufacturing Company Indonesia 

Exchange Period 2012-2013. Skripsi. Faculty Of Economics. State University Of 

Jakarta. 2015 .  

This study aimed to examine the effect of which is in financial distress and the risk 

of litigation against accounting conservatism on companies listed in Indonesia 

Stock Exchange in 2012-2013. The method used is quantitative method with 

descriptive analysis procedure and statistical analysis used classical assumption 

test, regression test and test hypotheses. This study uses secondary data, the data 

needed to determine the level of financial distress the company is the company's 

financial statements with springate’s model, the data needed to quantify the risk 

of litigation which report total assets acquired by using the formula of asset 

growth and data necessary to measure conservatism is financial statements of the 

company by calculating the market to book ratio. Sampling, in this study, using 

the method of random sampling (random sampling) using tables Isaac. In this 

study, the sample used is the 48 companies listed in Indonesia Stock Exchange in 

2012-2013. 

 

The regression equation in this study is Ŷ = 0,589+ 1,032X1 + 3,595X2. From the 

results of the analysis, indicate that de financial distress and risk of litigation 

each significantly positively associated with conservatism accounting. 

Simultantly, the correlation between financial distress and risk of litigation with 

conservatism accounting is significantly related with a moderat degree of 

correlation. The ability of the financial distress and risk of litigation explain 

conservatism accounting is 26,2% 

 

Keywords: Accounting Conservatism, Financial Distress Company’s, Litigation 

Risk 
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