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ABSTRAK 

 

Muhamad Badrus Sholah, 2019: Pengaruh Intensitas Modal, Komisaris 

Independen, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme Akuntansi. 

Universitas Negeri Jakarta. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas modal, komisaris 

independen, dan kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi, yang 

diukur dengan metode akrual. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 

populasi seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

Dengan menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dalam penelitian 

ini, didapatkan 56 jumlah observasi. Berdasarkan uji hasil analisis regresi panel 

dengan tingkat signifikansi 5% menggunakan Eviews 10, dapat disimpulkan bahwa 

intensitas modal berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan 

variabel komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme akuntansi. 

 Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel 

independen lainnya dan menggunakan proksi lain untuk konservatisme akuntansi. 

Serta menambahkan sampel perusahaan sektor lainya. Kemudian, menambahkan 

periode pengamatan agar memperoleh hasil yang akurat. Bagi pihak manajemen 

perusahaan, diharapkan dapat dengan tepat menerapkan prinsip konservatisme. 

Lalu bagi investor dan kreditor diharapkan dapat menilai dan memahami konsep 

konservatisme akuntansi pada laporan keuangan. Dan bagi pemerintah diharapkan 

dapat membuat regulasi yang tepat mengenai konservatisme akuntansi. 

 

Kata Kunci: Intensitas Modal, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, 

dan Konservatisme Akuntansi. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Muhamad Badrus Sholah, 2019: The Effect of Capital Intensity, Independent 

Commisioner and Managerial Ownership to The Accounting Conservatism. 

 This research aims to examine the effect of capital intensity, independent 

commisioner and managerial ownership to the accounting conservatism, as 

measured by accrual method. This research used secondary data with the 

population of all mining companies listed in the Indonesian Stock Exchange period 

2014-2018. While the sampling method used was purposive sampling method, 

which is overall 56 observation choosen. From the analysis with panel regression 

analysis method to test the hypothesis at 5% significant  using Eviews 10, it can be 

concluded that capital intensity has a positive influence to the accounting 

conservatism. While independent commisioner and managerial ownership have not 

influence to accounting conservatism. 

Suggestions for this research are expected to add other independent 

variables. As well as adding another sector company. Then, add the observation 

period to get accurate results. And also use another accounting conservatism 

measures. For the company's management, it is expected to be able to appropriately 

use the conservatism principle. Then investors and creditors are expected to be able 

to understand the concept of accounting conservatism in financial statements. And 

the government is expected to make appropriate regulations about accounting 

conservatism. 

 

Keywords: Capital Intensity, Independent Commisioner, Managerial Ownership, 

and The Accounting Conservatism. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Why worry? If you’ve done the very best you can, then worrying won’t make it 

any better.” 

(Walt Disney) 

 

“I have no special talents. I am only passionately curious." 

(Albert Einstein) 

 

“Kesempatan kedua itu langka datangnya, jangan sia-siakan bila mendapatkanya." 

(Botjez) 

 

“Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi, aku bersyukur lahir di keluarga ini dari 

rahim seorang perempuan yang mengagumkan" 

(Fiersa Besari) 

 

“Dalam setiap keberuntunganmu terselip doa orang tuamu" 

(Anonymous) 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Kedua orang tua saya yang tidak hentinya memberikan dukungan dan doa kepada 

saya sehingga bisa sampai pada tahap ini, juga untuk semua orang yang telah 

mendoakan, mendukung, membantu, dan memberi semangat kepada saya. Semoga 

selalu dalam lindungan Allah SWT.
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