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ABSTRAK 

 

RYAN SAPTONO, 2013; Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Investment 

opportunity Set, dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, investment opportunity set dan debt covenant terhadap konservatisme 

akuntansi pada industri manufaktur yang tercatat di bursa efek indonesia. 

Penelitian dilakukan terhadap 27 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia dengan menggunakan data time series dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial, investment opportunity set dan debt covenant secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil pengujian ini juga 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang berpengaruh signifikan 

terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan investment opportunity set dan debt 

covenant tidak berpengaruh signifikan. 

 

Kata Kunci: kepemilikan manajerial, investment opportunity set, debt covenant, 

dan konservatisme akuntansi. 
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ABSTRACT 

 

RYAN SAPTONO, 2013; Influence of Managerial Ownership, Investment 

opportunity Set and Debt Covenant on Accounting Conservatism of 

Manufacturing Company in Indonesian Stock Exchange. 

 

The purpose of this research is to see the influence of managerial 

ownership, Investment opportunity Set and Debt Covenant on Accounting 

Conservatism of manufacturing industry in Indonesian Stock Exchange. There are 

27 manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange used as 

samples for this research. This research used time series data from 2009 until 

2011. The estimation result showed that managerial ownership, Investment 

opportunity Set and Debt Covenant had simultaneosly impact on Accounting 

Conservatism in manufacturing industry. The result also showed that managerial 

ownership had significant impact on Accounting Conservatism, but Investment 

opportunity Set and Debt Covenant had not significant impact. 

 

 

Keywords : managerial ownership, Investment opportunity Set, Debt Covenant 

and Accounting Conservatism 
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