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ABSTRAK 

Agata Yovety Prohestin, 2013; Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan dan 

Struktur Kepemilikan Terhadap Konservatisme Akuntansi.  

Pembimbing: (I) Rida Prihatni,SE,Ak.,M.Si; (II) Marsellisa Nindito,SE,Akt.,M.Sc 

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: pengaruh tingkat 

kesulitan keuangan perusahaan dan struktur kepemilikan publik terhadap 

konservatisme akuntansi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tingkat kesulitan keuangan perusahaan dan struktur kepemilikan publik. 

Variabel dependen yang digunakan adalah konservatisme akuntansi yang diukur 

dengan Earnings/accrual measures model Givoly dan Hayn. 

       Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2009-2011. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan 

dan ICMD (Indonesia Capital Market Directory). Data yang dikumpulkan dengan 

metode purposive sampling. Adapun sampel yang digunakan yaitu 150 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji 

hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 

       Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan : (1) tingkat kesulitan 

keuangan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme 

akuntansi dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 dan (2) struktur kepemilikan 

publik tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.655. 

 

Kata kunci : Konservatisme akuntansi, tingkat kesulitan keuangan perusahaan,  

          struktur kepemilikan publik 
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ABSTRACT 

Agata Yovety Prohestin, 2013; The Influence of Company’s Financial Distress 

and Ownership Structure on Accounting Conservatism. 

Advisors: (I) Rida Prihatni,SE,Ak., M.Si; (II) Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc 

       This research was aimed to examine empirically : the influence of a 

company’s finance distress and public ownership structure to accounting 

conservatism. Independent variables used in this study are a company’s financial 

distress and public ownership structure. The dependent variable used in this study 

is accounting conservatism that measured by Earnings/accrual measures model 

Givoly and Hayn. 

       Samples of this research are manufacturing companies listed in Indonesia 

Stock Exchange (BEI) period 2009-2011. This research used secondary data, by 

using the financial report and ICMD (Indonesia Capital Market Directory). Data 

collected by purposive sampling method. Number of samples in this research is 

150 firms. This research uses multiple regression method to test the hypothesis at 

5%significance. 

       Result from the regression model shows that in 5% significance: (1) the 

company financial distress have negative significant influence to accounting 

conservatism with level of significance 0,000; (2) the public ownership structure 

have no significant influence to accounting conservatism with level of significance 

0,655; 

 

Key words: Accounting conservatism, financial distress, public ownership  

        structure 
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