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ABSTRAK 

 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek manajemen laba yang dilakukan 

oleh perbankan di Indonesia. Lingkup penelitian meliputi faktor faktor yang diduga 

mempengaruhi praktek manajeman laba tersebut khususnya pemerataan laba yang 

dilakukan melalui kewajiban pembentukan cadangan piutang ragu (PPAP). 

Penelitian ini dilakukan terhadap 14 Bank terbesar di Indonesia berdasarkan 

ranking total aktivanya, dan dilakukan dalam kurun waktu tahun buku 2014 sampai 

dengan tahun buku 2016. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk 

menganalisa sekaligus menguji data adalah dengan menggunakan indeks Eckel 

beserta metode regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

terdapat 10 (sepuluh) dari 14 (empat belas) bank sampel di Indonesia yang 

melakukan praktek pemerataan laba. Dari hasil pengujian atas faktor faktor yang 

diduga mempengaruhi praktek manajemen laba tersebut, terbukti bahwa secara 

sendiri sendiri hanya faktor Resiko Kredit (Non Peforming Financing) yang 

berpengaruh signifikan terhadap praktek pemerataan laba, sedangkan ke 2 (dua) 

faktor lainnya yaitu Total Pembiayaan (Total Financing) dan Profitabilitas 

(Earning Before Taxes and Provisions) tidak berpengaruh terhadap praktek 

pemerataan laba. Namun jika dilakukan secara simultan ke 3 (tiga) faktor tersebut 

berpengaruh terhadap praktek pemerataan laba yang dilakukan melalui PPAP. 

Kata Kunci: Manajemen Laba, Pemerataan Laba, PPAP, Total Pembiayaan, 

Risiko Kredit, Profitabilitas 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research is to examine issues about earning management 

practices in the Indonesian banking sector. Scope of the research include but not 

limited to factors that are suspected to have influence to the practice of earning 

management particularly that of income smoothing. This study, explores income 

smoothing practices on a sample of 14 largest conventional banks based on their 

total assets over the period (2014-2016) using Eckel Index coefficients and multiple 

linear regression method. Results confirm the income smoothing practices by 10 

(ten) of the 14 (fouteen) banks sampled. Furthermore test results revealed that 

independently only Non Performing Financing has a significant effect on the 

practice of income smoothing via Loan Loss provisions (LLP). However if the 3 

(three) independent factors are done simultaneously they have a significant effect 

on the practice of income smoothing. 

 

 
Keywords: Earning Management, Income Smoothing, Loan Loss Provision, Total 

Financing, Non Performing Financing, Earnings Before Taxes and Provision 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari sektor perbankan. 

Industri perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan stabilitas 

ekonomi negara. Mengingat vitalnya peran perbankan dalam perekonomian 

nasional, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan industri 

perbankan. Oleh karena itu, perbankan adalah industri yang paling banyak dan 

paling ketat regulasinya dibandingkan industri lainnya. (Howard Davies dan David 

Green, 2008) 

Karena perbankan mengelola dana masyarakat maka salah satu kewajiban 

lembaga perbankan adalah untuk memberikan informasi laporan keuangan secara 

berkala yang dipublikasikan kepada publik guna memberikan gambaran secara 

umum mengenai posisi keuangannya. Dari laporan keuangan tersebut diharapkan 

publik dapat menilai kinerja dan kesehatan suatu bank. OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) sebagai otoritas/regulator perbankan menerapkan kewajiban yang ketat 

dan komprehensif kepada perbankan untuk melaporkan posisi keuangannya yang 

mencakup berbagai parameter dan mencerminkan posisi keuangan dan tingkat 

kesehatan suatu bank dari waktu ke waktu. 

Dalam melakukan kegiatannya sebagai suatu entitas bisnis, tujuan utama 

bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal, dan perlu diutarakan 

disini bahwa salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam laporan 

keuangan adalah laporan laba/rugi, hal ini karena laba mewakili informasi yang 

 
 

1 
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krusial, yaitu selain mencerminkan penilaian prestasi dan kinerja, laba juga 

mencerminkan kesehatan sebuah bank dan juga kerap dipergunakan sebagai dasar 

peramalan laba di masa yang akan datang (Munawir, 2010). 

Pentingnya komponen laba mendorong manajer untuk melakukan 

manajemen atas laba (earning management) dalam upayanya untuk membuat 

entitas yang dipimpinnya tampak bagus diatas kertas. Menurut Scott (2000) dalam 

Sulistyawan et al. (2011), salah satu tindakan manajemen atas laba yang dapat 

dilakukan adalah tindakan income smoothing (pemerataan laba). Jika laba yang 

dihasilkan perusahaan tidak stabil atau terus berfluktuasi, maka kinerja manajer 

akan dipertanyakan dan akan berakibat penilaian yang kurang baik bagi reputasi 

perusahaan. Oleh karena itu, manajer cenderung untuk melakukan pemerataan laba. 

Menurut Sulistyawan et al. (2011), pemerataan laba dilakukan dengan rekayasa 

keuangan yang secara hukum dan prisip akuntansi dapat dibenarkan dengan cara 

memanfaatkan kelemahan (loopholes) standar akuntansi maupun aturan yang 

berlaku. 

Praktek manajemen laba pada perbankan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan kewajiban melakukan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Pérez, et al., 2010). Untuk 

perbankan Indonesia, ketentuan untuk melakukan pencadangan dan tata cara 

menilai Kualitas Aktiva Produktif Bank (Loan Asset), Bank Indonesia mengaturnya 

dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005. Dalam peraturan yang 

wajib untuk dipatuhi ini, bank harus menyisihkan cadangan terhadap potensi 

kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan pemberian kredit yang dilakukannya 
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PPAP sendiri adalah dibentuk sebagai salah satu akun kontra aset. PPAP 

menunjukkan jumlah kerugian yang diperkirakan atas saldo pinjaman yang belum 

diselesaikan. Dalam laporan keuangan, PPAP harus dicantumkan dalam laporan 

laba rugi sebagai salah satu beban yang ditanggung bank pada tiap periode 

pelaporan keuangan. Semakin besar pinjaman yang diberikan maka pencadangan 

yang dilakukan secara proporsional akan semakin besar. Secara akuntansi, 

perubahan terhadap PPAP tidak menimbulkan dampak terhadap arus kas sehingga 

pada dasarnya arus kas bank/perusahaan tidak terpengaruh. PPAP merupakan 

pretax ítem, sehingga jika nilai PPAP mengalami perubahan, hal ini akan 

berpengaruh pada nilai laba bersih yang dihasilkan serta jumlah pajak yang 

dibayarkan. PPAP memiliki nilai yang cukup signifikan dalam laporan keuangan 

dan sifatnya progresif seiring dengan meningkatnya pemberian pinjaman/kredit 

sebuah bank sehingga PPAP merupakan area yang memiliki potensi untuk 

dimanipulasi oleh manajemen meskipun pembentukaannya dilakukan atas dasar 

undang-undang dan peraturan yang berlaku (Pinho dan Martins, 2009) (Tobing dan 

Nur, 2009). 

Berdasarkan pembahasan diatas, manajemen memiliki kepentingan untuk 

melakukan manajemen laba agar reputasinya tetap terlihat baik, dan pada saat yang 

sama tetap memenuhi kepentingan para stakeholder sesuai dengan teori keagenan 

(Agency Theory) yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara prinsipal 

(Stakeholder) dan agen (Manajemen) seperti yang diutarakan oleh Anthony dan 

Govindarajan (1995) dalam Pudyastuti (2009). Dalam halnya perbankan, 

manajemen bank memiliki peluang untuk melakukan manajemen laba dengan pola 
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pemerataan laba (Income Smoothing) yang salah satunya dapat dilakukan melalui 

kewajiban pembentukan PPAP (cadangan). 

Berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap praktek manajemen laba, dalam hal ini 

pemerataan laba (Income Smoothing) yang dilakukan oleh perbankan Indonesia 

melalui kewajiban pembentukan PPAP. 

Dalam penelitian ini, model ekonometrik yang akan digunakan adalah 

model yang dipakai oleh Boulila, et al. (2010) dan Pérez, et al. (2006). Dimana 

dalam penelitian mereka, pemerataan laba diproksikan dengan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penelitian yang penulis lakukan akan 

menggunakan komponen yang sama yaitu total pembiayaan dengan proksi total 

financing (TF), risiko pembiayaan/kredit dengan proksi (non performing 

financing), dan profitabilitas dengan proksi Earnings Before Taxes and Provisions 

(EBTP) sebagai variabel independen, serta pemerataan laba yang diproksikan 

dengan PPAP sebagai variable dependennya. 

Dalam penelitian nya, Boulila, et al. (2010) menggunakan 66 bank syariah 

sebagai sampel. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 75% dari sampel 

yang diambil, terbukti melakukan manajemen laba/ income smoothing, meskipun 

tidak semuanya menggunakan PPAP dalam memanaje labanya. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Pérez, et al. (2006) yang menggunakan 142 bank 

konvensional sebagai sampel, menunjukkan bahwa bank terbukti lebih sering 

memakai PPAP untuk kepentingan manajemen laba dibandingkan untuk 

kepentingan memanaje modal (Capital Management). 
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Total pembiayaan (TF) dan risiko kredit (NPF) yang merupakan komponen 

non-discretionary dari objek pemerataan laba yaitu PPAP, diharapkan memiliki 

hubungan yang positif karena semakin tinggi jumlah dan risiko dari pembiayaan 

yang diberikan maka akan semakin tinggi pula ketidak pastian hasil dari 

pembiayaan tersebut. Semakin besar pembiayaan yang diberikan (TF) maka 

semakin besar pula risk profile dari bank tersebut (Boulila, et al., 2010). Dalam arti 

semakin besar Total Financing maka jumlah pencadangan yang harus disisihkan 

(PPAP) secara proporsional juga harus lebih besar. 

Sedangkan komponen non performing financing (NPF) akan menentukan 

besar kecil nya PPAP (diatas peraturan pencadangan minimum Bank Indonesia 

untuk cadangan umum) sesuai dengan kualitas pinjaman dan penggolongan 

kolektibiltas dari pinjaman yang diberikan. 

Profitabiltas (EBTP) juga diharapkan berpengaruh positif terhadap PPAP 

karena hal tersebut menunjukkan bahwa di saat bank memiliki profitabilitas yang 

tinggi, maka bank akan cenderung meningkatkan cadangan kerugiannya, hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi spike (lonjakan) laba dalam satu periode sehingga 

perkembangan laba akan senantiasa terlihat stabil dengan trend yang positif. Selain 

itu peningkatan penyisihan cadangan juga akan memberikan manajemen ‘ruang’ 

untuk memanaje laba pada periode periode berikutnya. Sehingga tingginya 

profitabilitas pada suatu periode atau perkembangan trend positif laba dari tahun ke 

tahun, bisa jadi dilakukan melalui penggunaan kelebihan cadangan yang sudah 

terakumulasi pada periode sebelumnya (Munawir 2010). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan 

sampel dan populasi yang diteliti serta periode penelitian. Dimana Boulila, et al. 

(2010), menggunakan bank syariah sebagai sampel dan populasi objek 

penelitiannya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan bank umum 

konvensional di Indonesia dengan mengambil tahun 2014-2016 sebagai periode 

penelitian. Pemilihan menggunakan bank konvensional sebagai objek penelitian 

adalah dengan pertimbangan bahwa variable/komponen yang digunakan (TF, NPF, 

dan EBTP) secara inheren bersifat sama dengan yang ada pada bank syariah, dan 

penulis ingin meneliti praktek manajemen laba yang dilakukan oleh bank-bank 

terbesar di Indonesia. Untuk mempertajam sekaligus memperluas lingkup 

penelitian, penulis akan memasukkan variabel variabel lainnya yang diduga akan 

mempengaruhi variabel variabel tersebut diatas, antara lain: 1) Permodalan Bank 

(CAR), 2) Ukuran Bank (Size), dan 3) Usia Bank (Age), dan sekaligus mengujinya 

apakah memang ada pengaruh atau tidak. 

Berdasarkan latar belakang dan diskusi diatas, penulis tertarik untuk 

menganalisa praktek manajemen laba pada perbankan Indonesia, dan penelitian 

yang dilakukan adalah dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PEMERATAAN LABA PENYISIHAN 

PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF: PRAKTEK MANAJEMEN 

LABA DALAM PERBANKAN INDONESIA” 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerataan Laba..., Padera, Ak.-IBS, 2018



Indonesia Banking School 

7 
 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 
Stabilitas adalah kata kunci bagi bank, dan Laporan keuangan adalah salah 

satu media yang dapat mengukur kestabilan sebuah bank. Perubahan besar dan 

drastis di suatu laporan keuangan akan menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi 

bila perubahan tersebut menyangkut pada komponen laba/rugi bank. Praktek 

manajemen laba oleh manajemen dilakukan untuk memproyeksikan kestabilan 

bank. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah-masalah apa yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini, yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: 

1. Apakah bank di Indonesia melakukan praktik pemerataan laba (income 

smoothing)? 

2. Apakah faktor total pembiayaan (total financing), risiko kredit (non 

performing financing), dan profitabilitas (earning before taxes and 

provisions) memiliki pengaruh terhadap praktek pemerataan laba dengan 

menggunakan proksi penyisihan penghapusan aktiva produktif baik itu 

secara individu maupun bersama-sama (simultan)? 

 

 
 

1.3 Pembatasan Masalah 

 
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012, Bank Indonesia 

mengelompokkan kegiatan usaha menjadi empat kelompok bank berdasarkan 

modal inti. Kelompok satu bermodal inti Rp 100 miliar - Rp 1 triliun. Kemudian 

kelompok dua, dengan modal inti Rp 1 triliun-Rp 5 triliun, kelompok usaha tiga 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerataan Laba..., Padera, Ak.-IBS, 2018



Indonesia Banking School 

8 
 

 

modal inti Rp 5 triliun-Rp 30 triliun, dan terakhir kelompok usaha empat dengan 

modal inti mulai dari Rp 30 triliun. 

Penelitian ini dilakukan terhadap bank dengan modal inti Rp 5 triliun-Rp 30 

triliun (BUKU 3) dan bank dengan modal inti mulai dari Rp 30 triliun keatas 

(BUKU 4) di Indonesia, yang akan penulis pilih berdasarkan ranking 14 terbesar 

dari jumlah Total Aktiva nya pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016. 

 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam 

rumusan masalah yang dijabarkan di atas. Beberapa tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Menyediakan bukti-bukti apakah bank umum di Indonesia menggunakan 

praktik earning management. 

2. Menyediakan bukti-bukti apakah kewajiban penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP) pada bank umum di Indonesia digunakan untuk tujuan 

pemerataan laba. 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan tambahan 

informasi kepada beberapa pihak, diantaranya: 
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Bagi Perusahaan 

 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan 

mengenai sejauh mana asimetri informasi dan ukuran perusahaan itu 

mempengaruhi manajemen laba sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

untuk mendorong perusahaan agar menyajikan informasi yang lebih berkualitas 

bagi pihak luar. 

Bagi Investor 

 
1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai 

kualitas laporan laba /rugi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. 

2. Diharapkan investor dapat semakin kritis dalam menilai sebuah laporan 

keuangan perbankan, dengan tidak menerima begitu saja laporan yang 

diterbitkan tanpa menganalisa hal hal lain baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Bagi Penulis 

 
1. Untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana di STIE 

Indonesia Banking School. 

2. Sebagai sarana pembuktian antara teori yang telah dipelajari dengan fakta 

yang sebenarnya. 

3. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal proses 

pelaporan keuangan khususnya di perbankan Indonesia. 
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Bagi Pembaca 

 
1. Dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fenomena 

praktek earning management dalam perbankan Indonesia. 

2. Sebagai bahan referensi khususnya bagi yang tertarik pada bidang 

Akuntansi Keuangan. 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis menguraikan beberapa 

hal tentang sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang penelitian terhadap earning 

management, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
Bab ini berisikan landasan teori yang menjadi permasalahan dalam 

penulisan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 
Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis berserta sumber data yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini berisikan uraian hasil penelitian mengenai praktek manajemen laba 

dalam perbankan Indonesia. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Dalam bab ini berisi kesimpulan berdasarkan keseluruhan uraian bab-bab 

sebelumnya, serta dikemukakan pula saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat 

sebagai bahan untuk penelitian lanjutan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Landasan Teori 

 

1. Agency Theory (Teori Keagenan) 

 
Konsep teori keagenan menurut Anthony dan Govindarajan (2010) adalah 

hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Hal yang mendasari konsep teori 

keagenan muncul dari perluasan dari satu individu pelaku ekonomi informasi 

menjadi dua individu. Salah satu individu ini menjadi agen untuk yang lain yang 

disebut prinsipal. Agen membuat kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu 

bagi prinsipal, dan prinsipal membuat kontrak untuk memberi imbalan pada agen. 

Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, 

termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal ke agen. 

Analoginya seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Para 

pemilik disebut evaluator (penilai) informasi dan agen-agen mereka disebut 

pengambil keputusan. Agen berusaha memaksimumkan contractual fee (gaji) yang 

diterimanya tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan, sedangkan Prinsipal 

berusaha untuk memaksimalkan returns (hasil) dari penggunaan sumber dayanya 

tergantung pada fee (gaji) yang dibayarkan kepada agen (Belkaoui dan Ahmed, 

2007). 

Masalah keagenan (agency problem) muncul ketika prinsipal kesulitan 

untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan 

prinsipal (Budiono, 2005 dalam Pudyastuti, 2009). Manajemen bersikap tidak 

membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik cenderung menghindari risiko, 
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tetapi manajemen dan bukan pemilik yang menanggung risiko dengan bayaran 

tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2010). Sistem Pengendalian Manajemen. 

Penerbit UPP-AMP. Yogyakarta. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen 

terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal 

sehingga memicu biaya keagenan (agency cost) (Pudyastuti, 2009). Konflik 

kepentingan semakin meningkat terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor 

aktivitas manajemen sehari-hari secara terus menerus untuk memastikan bahwa 

manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal (Pudyastuti, 2009). 

Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat 

menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan 

(Pudyastuti, 2009). Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi 

ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi 

risiko antara manajer dan pemilik. 

Eisenhardt (1989) dalam Pudyastuti (2009) menyatakan bahwa teori 

keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya 

mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rasionality), dan manusia selalu 

menghindari risiko (risk averse). Agen mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. 

Sedangkan prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. 

Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai akibatnya, 

ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak 

tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki 
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oleh principal dan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri 

informasi (information asymmetries). 

Ketidak seimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik 

kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk 

menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika 

informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh moral hazard (kekacauan moral). Asimetri informasi antara 

manajemen (agen) dengan pemilik (prinsipal) dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam 

rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Ujiyanto dan 

Pramuka, 2007). Namun dalam konteks penelitian ini (perbankan) asimetri 

informasi yang digunakan untuk melakukan manajemen laba dapat menyesatkan 

pengguna informasi keuangan yang lain dalam rangka menentukan apakah bank 

tersebut sehat dan layak untuk beroperasi. 

Permasalahan yang muncul dari agency problem mampu diatasi melalui 

salah satu mekanisme pengawasan yang dinamakan audit. Damayanti, S. (2008) 

menyatakan bahwa pengauditan memainkan peranan penting dalam memonitor 

kontrak dan mengurangi risiko informasi. Selain itu, mereka juga menyatakan 

bahwa audit merupakan cara yang mampu mengurangi biaya agensi akibat adanya 

perilaku mementingkan diri sendiri oleh manajer dan asimetri informasi. 

Implikasi teori agensi terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat 

menjelaskan bagaimana manajemen bank sebagai agen tidak terlepas dari praktik 

manajemen laba. Bank berusaha menunjukkan kepada prinsipal maupun 
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stakeholder lainnya bahwa manajemen bank telah melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan tepat, sehingga bank dinilai baik oleh para stakeholder. 

Manajemen bank sebagai agen memiliki kepentingan untuk 

mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha bank tersebut dinilai dari 

peningkatan aktiva perusahaan (Total Aset), dan hal ini dapat dicapai melalui 

pertumbuhan pinjaman yang diberikan (Total Financing). 

Pertumbuhan pinjaman yang pesat akan meningkatkan pendapatan dan laba 

bank. Di lain sisi pertumbuhan pinjaman yang pesat dan agresif secara inheren 

memiliki risiko yang lebih besar. Sehingga dalam mengembangkan usahanya, 

manajemen bank harus tetap memperhatikan azas kehati-hatian (prudential 

banking) karena jika tidak berhati-hati sehingga non performing financing (NPF) 

meningkat, hal ini akan mempengaruhi laba dan tingkat kesehatan bank yang 

akhirnya akan mempengaruhi penilaian para stakeholder (prinsipal) terhadap 

manajemen bank (agen). 

Selain pengembangan usaha manajemen bank sebagai agen akan dinilai pula 

dari kemampuannya untuk menghasilkan laba (Earnings Before Tax and 

Provisions). Untuk hal ini manajemen sangat berkepentingan bahwa bank yang 

dipimpinnya selalu menunjukkan trend perkembangan laba yang positif dan stabil 

dari tahun ketahun. 
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2. Konsep Perbankan 

 
Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan 

kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali pada 

masyarakat dalam bentuk instrumen keuangan. Sehubungan dengan fungsi 

penghimpunan ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan 

dengan karakteristik usaha tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha 

yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai 

otoritas pengatur dan pengawas perbankan nasional. Di Indonesia, bank merupakan 

sumber utama (prime source) dalam pembangunan nasional dengan berperan 

sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia (Kasmir, 2011). Berbagai sektor 

usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha berskala makro 

membutuhkan bank sebagai penyalur pinjaman yang bermanfaat untuk menambah 

permodalan usaha dari berbagai macam industri. 

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

adalah: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak.” 

Sementara itu, dalam PSAK No. 1 (Revisi 2015) mengenai akuntansi 

perbankan menyebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai 

perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki 
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kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit 

unit) serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya 

dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Namun, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam system keuangan terutama 

yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak dikeluarkannya 

undang-undang di bidang keuangan dan perbankan, bank yang beroperasi di 

Indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, kemampuan untuk 

melakukan transaksi valuta asing, dan system pengenaan bunga. 

a. Bank Menurut Fungsi 

 
Bedasarkan fungsinya, bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan 

sebagai berikut (Siamat, 2010): 

i. Bank Umum 

 
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

ii. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau bedasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan 

usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 
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b. Kegiatan Usaha Bank 

 
Beberapa kegiatan usaha perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum 

diantaranya: 

i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya 

yang dapat dipersamakan dengan itu. 

ii. Memberikan kredit 

 

iii. Menerbitkan surat pengakuan hutang 

 

iv. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Sedangkan beberapa kegiatan usaha perbankan yang dapat dilakukan oleh 

bank perkreditan rakyat diantaranya: 

i. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya 

yang dapat dipersamakan dengan itu. 

ii. Memberikan kredit 

 
iii. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana bedasarkan prinsip syariah 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 

iv. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, dan/atau tabungan pada pihak lain. 
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c. Bank Berdasarkan Kepemilikan 

 
Bedasarkan kepemilikannya, bank yang beroperasi di Indonesia dapat 

dibedakan sebagai berikut (Siamat, 2010): 

i. Bank Pemerintah (BUMN) 

 

ii. Bank Pemerintah Daerah 

 

iii. Bank Asing 

 

iv. Bank Umum Swasta Nasional 

 

v. Bank Campuran 

 

 
 

d. Bank Berdasarkan Kemampuan Devisa 

 
Beberapa bank yang beroperasi di Indonesia selain melayani transaksi 

dalam bentuk rupiah juga melakukan transaksi dalam valuta asing. Berdasarkan 

kemampuan untuk melakukan transaksi valuta asing, bank yang beroperasi di 

Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut (Siamat, 2010). 

i. Bank Devisa 

 
Bank devisa merupakan bank umum milik negara dan bank lain yang 

memperoleh surat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan 

dalam valuta asing. 

ii. Bank Non Devisa 

 
Bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa yaitu bank umum 

milik negara dan bank lain yang belum atau tidak memperoleh surat izin dari Bank 

Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. 
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Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan. Oleh 

karena itu, setiap bank harus menjaga kesehatannya dan tetap memelihara 

kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Agar bank-bank dapat bekerja dengan 

baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Dalam 

menjalankan tugasnya, Bank Indonesia melakukan upaya-upaya yang bersifat 

preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, dan pengarahan. 

Sementara tindakan represif dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan tindakan 

perbaikan. 

Salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 

menjaga kesehatan pengelolaan bank adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia terkait penerapan good corporate governance. Dalam peraturan ini aspek 

penting dalam pencapaian good corporate governance (tata kelola perusahaan yang 

baik) dalam perbankan Indonesia adalah transparansi kondisi keuangan bank 

kepada publik. Adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap lembaga perbankan nasional. Selain itu, dalam menciptakan 

disiplin pasar (market discipline) perlu diupayakan peningkatan transparansi 

kondisi keuangan bank dan kinerja bank untuk memudahkan penilaian oleh pelaku 

pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas. Di lain pihak peningkatan 

transparansi kondisi keuangan bank akan mengurangi informasi yang asimetris 

sehingga pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat 

mendorong terciptanya disiplin pasar (Peraturan Bank Indonesia No. 

8/4/PBI/2006). 
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Sehubungan dengan validitas informasi yang akan dipergunakan oleh publik 

pada umumnya dan pelaku pasar pada khususnya maka diperlukan adanya suatu 

standar akuntansi yang dipergunakan oleh perbankan serta audit terhadap informasi 

keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bank Indonesia 

dijelaskan aturan mengenai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia serta 

hubungan antara bank, akuntan publik, serta Bank Indonesia. Untuk meningkatkan 

kualitas audit terhadap laporan keuangan bank, kompetensi dari akuntan publik 

perlu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi akuntan publik tersebut dilakukan 

melalui sertifikasi oleh Bank Indonesia. 

 

 
 

e. Ketentuan Laporan Keuangan Bank 

 
Ketentuan mengenai laporan keuangan bank diatur oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia PSAK No. 1 (Revisi 2015) tentang akuntansi perbankan. Selain itu yang 

tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.3/33/DPNP/2001 atau Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia. Dalam PSAK No.1 (Revisi 2015) mengenai 

Akuntansi Perbankan disebutkan terdapat lima jenis laporan bank yaitu: 

i. Neraca 

 

ii. Laporan Laba Rugi 

 

iii. Laporan Perubahan Ekuitas 

 

iv. Laporan Arus Kas 

 

v. Catatan atas Laporan Keuangan 

 
Namun seiring dengan perkembangan perbankan yang cukup pesat maka 

diperlukan beberapa tambahan seperti laporan komitmen dan kontinjensi, laporan 
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kualitas aktiva produktif, kepemilikan dan kepengurusan bank, transaksi valuta 

asing dan derivatif, perhitungan rasio keuangan dan perhitungan KPMM 

(Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau CAR. 

Sementara itu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 

bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan 

cakupan yang terdiri dari (Siamat, 2010): 

i. Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 

 

ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

 

iii. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

 

iv. Laporan Keuangan Konsolidasi 

 

 

 
 

f. Laporan Tahunan Bank 

 
Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam 

kurun waktu satu tahun. Laporan tahunan sekurang kurangnya mencakup: 

i. Informasi umum perusahaan 

 

ii. Laporan keuangan Tahunan 

 

iii. Laporan keuangan Perusahaan induk di bidang keuangan 

 

iv. Opini dari akuntan publik 

 

v. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk laporan 

Keuangan Publikasi Triwulanan. 

vi. Seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam 

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan 

Indonesia yang berlaku. 
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vii. Jenis resiko dan petensi (risk exposure) yang dihadapi bank serta praktik 

manajemen risiko yang diterapkan bank. 

viii. Informasi lain. 

 
Di samping cakupan informasi tersebut, seiring dengan diterbitkannya PBI 

No. 8/4/2006 tersebut diatas maka Bank Indonesia mewajibkan untuk menyatakan 

Laporan Pelaksanaan Good Governance dalam Laporan Tahunan Bank. 

Format Laporan keuangan Bank yang berlaku sekarang adalah sesuai 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 

atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Format neraca adalah bahwa pos- 

pos yang dianggap sensitif seperti kredit yang diberikan, deposito, pinjaman yang 

diterima, pinjaman subordinasi, dan modal disajikan secara terpisah antara pihak 

yang terkait dengan bank. Hal ini dibutuhkan untuk mengawasi kinerja bank. 

Pemisahan tersebut menunjukan bahwa bank harus lebih transparan. Dalam arti, 

deteksi dini adanya bank yang memberikan kredit untuk anak perusahaannya sendiri 

atau untuk pihak lain yang satu kelompok dengan bank atau pihak lain yang 

terafiliasi. 

Pada format laporan perhitungan laba-rugi juga tampak bahwa laporan 

tersebut menggunakan bentuk multiple step atau berjenjang. Untuk mendapatkan 

laba bersih harus menghitung laba kotornya terlebih dahulu, setelah itu 

memperhitungkan laba bersih dengan menghitung pendapatan dan biaya diluar 

bunga. Cara ini akan lebih mudah untuk dianalisis, terutama dapat langsung 

diketahui besarnya spread dengan memperhatikan selisih pendapatan bunga dan 
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biaya bunga (net interest margin). Sedangkan fee based terlihat dalam pendapatan 

non bunga. 

Format laporan komitmen dan kontinjensi atau dikenal dengan nama 

Rekening Administratif tampak disajikan secara terpisah antara komitmen dan 

kontinjensi. Rekening tersebut dirinci menurt tagihan dan kewajiban secara urut 

dengan memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi 

bank. Hal ini akan mempermudah mendeteksi transaksi off balance sheet dan 

posisinya. 

Dalam laporan keuangan juga harus disajikan para pengurus dan pemilik 

bank tersebut. Dari informasi tentang kepengurusan dan kepemilikan, pengguna- 

pengguna laporan keuangan juga dapat mengetahui apakah bank tersebut telah go- 

public atau belum. 

 

 
 

3. Earning Management (Manajemen Laba) 

 
Manusia cenderung menghindari risiko dan berusaha meminimalkan 

kerugian yang mungkin dialaminya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Upaya 

yang dilakukan tersebut kadang dapat merugikan pihak lain, misalnya harga pasar 

saham perusahaan dipengaruhi oleh laba, risiko dan spekulasi. Oleh karena itu 

perusahaan yang labanya selalu mengalami peningkatan secara konsisten akan 

mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan yang lebih besar 

dibandingkan persentase peningkatan laba. Hal inilah yang membuat banyak 

perusahaan melakukan manajemen laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi 

risiko (Sulistyanto, 2008). 
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Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah 

manajemen laba merupakan aktivitas yang legal atau tidak. Sebagian pihak menilai 

manajemen laba merupakan perbuatan yang melanggar prinsip akuntansi. 

Sementara sebagian lainnya menilai manajemen laba sebagai praktik yang wajar 

dalam menyusun laporan keuangan, apalagi jika manajemen laba dilakukan dalam 

batasan ruang lingkup prinsip akuntansi. Perbedaan pandangan mengenai 

manajemen laba mengakibatkan munculnya beberapa definisi yang berbeda 

mengenai manajemen laba (Tobing & Nur, 2009). 

Scott (2000) dalam Sulistyawan (2011) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai pemilihan kebijakan akuntansi tertentu oleh manajer untuk mencapai tujuan 

tertentu. Scott membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. 

Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan 

utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan political 

costs (oportunistic earnings management). Kedua, dengan memandang manajemen 

laba dari perspektif efficient contracting (efficient earnings management), dimana 

manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka 

dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk 

keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer 

dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, 

misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba 

sepanjang waktu. 

Sedangkan menurut penelitian Schipper (1989) dalam Widowati (2009) 

manajemen laba adalah intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses 
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pelaporan keuangan. Definisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba 

merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitas mereka. 

 

 
 

1. Isu-Isu Manajemen Laba 

 
Belkaoui dan Ahmed (2007) menyatakan pada dasarnya definisi operasional 

dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan 

memperoleh keuntungan pribadi. Definisi tersebut tidak hanya terbatas pada 

perilaku tetapi lebih luas mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen untuk mengelola laba. Menurut Belkaoui dan Ahmed (2007) isu-isu 

dalam manajemen laba antara lain: 

a. Manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analis 

keuangan atau manajemen (diwakili oleh peramalan laba dari publik). 

b. Manajemen laba bertujuan untuk mempengaruhi kinerja harga jangka 

pendek dengan berbagai cara. 

c. Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang 

asimetris suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui 

manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan. 

d. Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang 

fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian 

aturan diantara pemegang kepentingan. 

e. Strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari 

tiga pendekatan (memilih dari pilihan-pilihan yang ada dalam GAAP, 
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pilihan aplikasi yang ada dalam opsi menggunakan akuisisi serta 

deposisi aktiva dan waktu untuk melaporkannya). 

f. Manajemen laba merupakan hasil usaha untuk melewati ambang batas. 

 

g. Manajemen laba dapat berasal dari pemenuhan perjanjian dari kontrak 

kompensai implisit. 

h. Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan yakni aturan 

industri spesifik dan aturan antitrust. 

i. Laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi 

ramalan negatif. 

 
 

2. Pola Manajemen Laba 

 
Manajemen laba dapat dilakukan melalui beberapa pola. Pola manajemen 

laba menurut Scott (2000) dalam Sulistyawan (2011) dapat dilakukan dengan cara: 

a. Taking a Bath 

 
Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru 

dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan 

dapat meningkatkan laba di masa datang. 

b. Income Minimization 

 
Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis 

dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 
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c. Income Maximization 

 
Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization 

bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang 

lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran 

perjanjian hutang. 

d. Income Smoothing 

 
Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada 

umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

Masing-masing pola tersebut mempunyai tujuan tertentu yang lebih 

spesifik. Salah satu pola atau tindakan manajemen atas laba yang kerap dilakukan 

yaitu income smoothing (pemerataan laba). Income smoothing adalah cara 

pengurangan dalam variabilitas laba selama sejumlah periode tertentu atau dalam 

satu periode, yang mengarah tingkat yang diharapkan atas laba yang dilaporkan. 

Senada dengan hal tersebut, Kustono (2009) juga menjelaskan bahwa income 

smoothing merupakan suatu cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi 

variabilitas arus laba laporan relatif pada arus laba yang diinginkan pada periode- 

periode yang berurutan. 

Upaya semacam ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam ruang lingkup 

prinsip akuntansi yang diterima umum, karena prinsip akuntansi mensyaratkan 

bahwa laba baru dapat diakui apabila ada kepastian laba tersebut dapat terealisasi 

dan diperoleh (Sulistyanto, 2008). Selain itu, upaya ini sebenarnya akan membuat 

laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan 
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yang sesungguhnya. Hingga pemakai laporan keuangan akan memperoleh 

informasi yang menyesatkan dan melakukan kekeliruan dalam menilai kinerja 

perusahaan (Tobing & Nur, 2009). 

Dalam perbankan, konsep income smoothing melalui PPAP diketahui 

dilakukan melalui dynamic provisioning dan merupakan penyangga yang 

digunakan manajemen bank dalam mengatasi masa-masa sulitnya dengan 

menciptakan penyangga pada masa-masa baiknya. Keberadaan hal ini 

meningkatkan daya tahan perbankan, baik individu maupun secara keseluruhan, 

meskipun tidak ada jaminan bahwa bank-bank tersebut dapat mengatasi 

permasalahan kreditnya (Pérez, et al., 2010). 

 

 
 

4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

 
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 

2013 mengenai ketentuan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) bagi bank umum, PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar 

persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva 

produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 

Secara khusus tata-cara pembentukan PPAP sebagaimana yang dijelaskan 

dalam SE Bank Indonesia tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari 

seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan surat 

utang pemerintah. 

2. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: 
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a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus 

 

b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah 

dikurangi nilai agunan. 

c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan sebagai diragukan setelah 

dikurangi nilai agunan. 

d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi 

nilai agunan. 

Penggunaan PPAP telah bergeser dari tujuan awalnya, yaitu untuk 

menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam kegiatannya. 

Pemerataan laba menggunakan cadangan (PPAP) bertujuan agar laba yang 

dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

Cadangan (PPAP) merupakan bagian dari modal tambahan (Tier 2) yang termasuk 

bagian yang penting dan sah dari modal dasar suatu bank. Hingga pada saat apabila 

menginginkan labanya menjadi lebih tinggi dari laba sesungguhnya, maka 

perusahaan (bank) dapat menggunakan cadangan tersebut untuk mengatur laba 

sesuai kepentingannya (Sulistyanto, 2008). Praktek Pemerataan laba melalui PPAP 

telah dibuktikan oleh Boulila, et al. (2010), dan Pérez, et al. (2006). Dalam 

penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa PPAP dipengaruhi oleh total pembiayaan, 

risiko kredit, laba serta variable-variabel lainnya seperti pertumbuhan ekonomi 

(GDP), capital adequacy ratio (CAR), dan lain-lain. 

Risiko kredit merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

PPAP. Menurut Ponniah et al. (2015), risiko kredit adalah suatu risiko akibat 

kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman dari 

bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. 
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Pada dasarnya, seluruh kredit memiliki risiko kredit bagi bank. Namun kredit yang 

memiliki resiko paling besar adalah kredit yang termasuk golongan non performing 

financing (NPF). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kredit yang termasuk 

golongan non performing financing adalah kredit dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, dan macet. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian tentang praktek pemerataan laba oleh bank menggunakan 

kewajiban untuk membentuk cadangan (PPAP) sudah banyak dilakukan dengan 

hasil yang cukup bervariasi. Beberapa peneliti yang pernah membahas mengenai 

hal ini antara lain dilakukan oleh Pérez, et al. (2006); Boulila, et al. (2010); dan 

Bouvatier et al. (2014). 

Dalam penelitiannya, Pérez, et al. (2006) mempergunakan model 

ekonometrik yang sama dengan penelitian ini, serta menjadikan PPAP (Loan Loss 

Provisions) sebagai variabel dependen, dan Resiko Kredit (Non Performing 

Financing), Stock Price Index, Total pembiayaan (Total Financing), Profitabilitas 

(Earnings Before Taxes and Provisions) , dan GDP sebagai variable independen. 

Hasil dari penelitiannya antara lain membuktikan bahwa penggunaan PPAP untuk 

pemerataan laba serta nilai pembentukannya dalam suatu periode, ditentukan 

melalui kombinasi yang linear antara resiko kredit (Non Performing Financing) 

dengan profitabilitas (EBTP) bank. Penelitiannya yang menggunakan 144 bank 

konvensional juga membuktikan bahwa manajemen bank lebih cenderung memakai 

PPAP untuk memanaje laba (Income Smoothing) di banding untuk kepentingan 

memanaje permodalan (Capital Management). 
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Boulila, et al. (2010) yang melakukan penelitian atas praktek penggunaan 

cadangan (PPAP) untuk pemerataan laba pada bank syariah dan menggunakan 

model ekonometrik serta variabel yang relatif sama dengan penelitian ini, 

menemukan bahwa tidak semua bank syariah melakukan pemerataan laba. Dalam 

penelitiannya Bank syariah yang melakukan pemerataan laba, melakukannya tidak 

melalui pembentukan PPAP. Boulila et al dalam penelitiannya kurang lebih 

menafikan premise yang diajukan Zoubi dan Al-Khazali (2007) yang mengatakan 

manajemen bank syariah pada dasarnya melakukan praktek pemerataan laba sama 

seperti yang dilakukan oleh manajemen bank konvensional. Namun perlu 

diutarakan disini bahwa pada penelitian yang dilakukan di perbankan syariah di 

Indonesia oleh Syahfandi (2012), yang menggunakan model ekonometrik dan 

variabel yang sama, terbukti manajemen bank syariah di Indonesia melakukan 

praktek pemerataan laba melalui pembentukan PPAP. Demikian pula penelitian 

Anita Kusumaranny (2012) yang menunjukkan hasil yang sama. 

Penelitian mengenai praktek pemerataan laba melalui pembentukan 

cadangan (PPAP) juga dilakukan oleh Bouvatier et al. (2014), walau penelitiannya 

lebih di fokuskan pada pembuktian praktek pemerataan laba dan hubungannya 

dengan kepemilikan bank dan peraturan yang berlaku. Penelitian nya antara lain 

membuktikan bahwa bank melakukan pemerataan laba via PPAP, dan praktek ini 

terpengaruh dengan jumlah shareholder bank tersebut. Semakin kecil jumlah 

pemegang saham (Ownership Concentration) sebuah bank, maka semakin besar 

kemungkinan bank tersebut melakukan praktek pemerataan laba. Sedangkan bila 

pemegang saham bank lebih banyak (Dispersed Ownership) maka praktek ini lebih 

jarang dilakukan oleh manajemen bank. 
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Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah kewajiban pembentukan 

cadangan (PPAP) terbukti kerap digunakan oleh manajemen bank untuk melakukan 

praktek manajemen laba. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa PPAP pada 

dasarnya memiliki nilai yang signifikan pada laporan keuangan bank. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Perez et al. (2006) dan Bouvatier et al. (2014) yang 

semuanya dilakukan pada bank konvensional, terbukti PPAP dipergunakan untuk 

memanaje laba. Sedangkan Boulila et al. (2010) dengan penelitiannya yang 

dilakukan pada bank syariah, terbukti hanya sebagian bank yang melakukan 

pemerataan laba, dan pemerataan laba yang dilakukan lebih banyak tidak melalui 

PPAP. Namun penelitian yang dilakukan di perbankan syariah di Indonesia oleh 
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Syahfandi (2012), dan Anita Kusumaranny (2012) terbukti PPAP dipergunakan 

untuk memanaje laba. 

Penelitian ini ingin mengeksplor diskrepansi dan perbedaan yang terjadi di 

antara penelitian penelitian tersebut diatas, dan untuk itu penulis akan fokus pada 

praktek manajemen laba dengan pola pemerataan laba pada bank konvensional di 

Indonesia dengan konsideran sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan terhadap 14 bank dengan aktiva terbesar di Indonesia. 

 

2. Penelitian dilakukan untuk rentang waktu 2014 - 2016 untuk disesuaikan 

dengan implementasi ketentuan tentang permodalan (CAR) Bank Indonesia 

seperti yang tertera pada PBI No. 15/12/PBI/2013. 

3. Penelitian ini menambahkan variabel Age (umur) dengan pertimbangan usia 

perusahaan merupakan salah satu atribut penting pada kinerja bank, karena 

menerangkan mengenai pengalaman yang dimiliki dan juga pembuktian 

atas kemampuan bank untuk survive menghadapi siklus ekonomi. 

4. Penelitian dilakukan atas neraca konsolidasi agar dapat memberikan 

gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari 

satu bank berikut dengan anak anak perusahaannya. 

 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 
Dalam subbab ini akan dijelaskan beberapa alasan yang mendasari 

perumusan kerangka penelitian dan visualisasi kerangka penelitian dijelaskan 

dalam bentuk gambar. Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, maka 
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penelitian ini menjelaskan kemungkinan praktik manajemen laba pada bank dengan 

pemerataan laba menggunakan PPAP. 

Penelitian ini menggunakan indeks Eckel untuk menguji pemerataan laba 

yang dilakukan bank. Indeks Eckel didapat dengan membandingkan koefisien 

variasi dari perubahan laba bersih (net income) dengan koefisien variasi dari 

perubahan jumlah pendapatan operasional (total sales). Angka indeks Eckel yang 

kurang dari 1 diklasifikasi sebagai pemerata laba (income smoother), lebih besar 

dari 1 diklasifikasi bukan sebagai perata laba (Kustono, 2011). 

Tahap selanjutnya adalah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

praktek pemerataan laba yaitu: Total pembiayaan yang diproksikan dengan TF 

(Total Financing), risiko kredit yang diproksikan dengan NPL (Non Performing 

Loan), dan profitabilitas yang diproksikan dengan EBTP (Earning before Taxes and 

Provisions), diduga mempengaruhi praktek manajemen laba dengan pemerataan 

laba menggunakan PPAP. Sedangkan untuk karakteristik bank yang berperan 

sebagai variabel kontrol lainnya adalah CAR (rasio kecukupan modal), ukuran bank 

(Size), dan umur bank (Age). 

Untuk membantu dalam memahami penelitian ini, diperlukan adanya suatu 

kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, disusun 

hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari penelitian ini, kemudian 

digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut: 
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Note: Sebagai variabel kontrol adalah 1) Permodalan (CAR), 2) Total Asset (Size), 3) Umur Bank (Age) 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 
2.4 Hipotesis 

 
Pendekatan teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa praktek 

earnings management dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen 

(agen) dan pemilik (prinsipal) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya 

(Sulistyanto, 2008). Maka, dari pengertian diatas dan berdasarkan beberapa praktek 

yang dilakukan dalam manajemen laba menyimpulkan bahwa manajemen laba 

melakukan manipulasi data seperti melakukan taking a bath, income minimization, 

income maximization, dan income smoothing (Contohnya: Menggeser pengakuan 

pendapatan dan Biaya). Dengan contoh tersebut itu sudah termasuk dalam kategori 

+ 

+ 

+ 

Profitabilitas 

(EBTP) 

Risiko Kredit 

(NPF) 

CAR 

Size 

Age 

Total Pembiayaan 

(Total Financing) 

Pemerataan Laba 

(PPAP) 
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manipulasi, karena manajemen tidak menyajikan data keuangan sebagaimana 

mestinya Tuanakotta (2013). Namun hal tersebut walaupun termasuk manipulasi 

tetap tidak melanggar prinsip akuntansi (PABU/GAAP) (Tobing & Nur, 2009). 

Selain paraktek tersebut masih banyak juga praktek manajemen laba yang tidak 

termasuk kategori manipulasi seperti: Perubahan metode atas persediaan, 

penyusutan aset dll. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Bank melakukan praktik manajemen laba dengan menggunakan 

pola pemerataan laba (income smoothing). 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) merupakan salah satu 

akun dalam perbankan yang memiliki kecenderungan manipulasi yang cukup besar. 

Nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) mengukur tingkat efisiensi 

dan biaya bank dalam membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP) untuk menutup kemungkinan risiko yang terjadi karena tidak tertagihnya 

fasilitas kredit atau bentuk investasi aktiva produktif lain. Semakin besar PPAP 

berarti semakin besar estimasi terhadap timbulnya kredit yang bermasalah 

sekalipun di pihak lain hal ini mencerminkan kemampuan bank untuk 

menanggulangi kemungkinan tersebut. 

Pada awalnya semua kredit adalah berkategori kredit lancar, maka PPAP 

dihitung sebagai persentase tertentu terhadap total kredit. Kemudian kalau kredit 

berkembang sehingga ada yang kurang lancar, maka terhadap yang kurang lancar 

tersebut perlu disisihkan PPAP yang lebih besar, begitu seterusnya secara progresif 

sehingga untuk kredit yang sudah digolongkan sebagai kredit macet, PPAP yang 
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disisihkan adalah sebesar 100% dari jumlah debet yang macet (Darmawi, 2012) 

(SKBI No.31/148/KEP/DIR). 

Total kredit (Total Financing/ TF) adalah jumlah pembiayaan terhadap dan 

juga merupakan proksi untuk profil jumlah pembiayaan bank. Semakin besar TF 

maka semakin besar PPAP, meski masih tergantung pada kualitas/kolektibilitas dari 

pembiayaan/pinjaman yang diberikan. Total pembiayaan (TF) diharapkan akan 

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pemerataan laba. 

Secara konsep teori non performing financing (NPF) merupakan salah satu 

pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit 

bermasalah yang ada pada suatu bank (Iqbal dan Abbas, 2007). NPF merupakan 

rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah 

resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPF mencerminkan resiko 

kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak 

bank. 

Bank dengan risiko kredit yang tinggi akan memperbesar biaya, baik untuk 

kepentingan pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga 

berpotensi terhadap kerugian bank (Darmawi 2012). Bank dalam memberikan 

kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar 

kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan 

terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam 

memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan 

terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit Selamet Riyadi (2011). Koefisien 
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NPF diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pemerataan 

laba. 

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh NPF dan TF dilakukan oleh 

Boulila, et al. (2010) yang menguji pengaruh NPF terhadap pemerataan laba dengan 

PPAP sebagai proksi, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF dan 

TF berpengaruh signifikan dan positif terhadap pemerataan laba bank. Berdasarkan 

hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Jumlah pembiayaan (Total Financing) berpengaruh positif 

terhadap pemerataan laba yang diproksikan dengan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

H3: Risiko pembiayaan (Non Performing Financing) berpengaruh 

positif terhadap pemerataan laba yang diproksikan dengan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

EBTP (Earning Before Taxes and Provisions) merupakan variabel laba 

operasi sebelum pajak dan cadangan bank i pada periode t, dinormalisasi dengan 

total aset. EBTP menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas 

operasionalnya. EBTP digunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank untuk 

melakukan pemerataan laba dengan mekanisme PPAP. Menurut Tobing dan Nur 

(2009), jika bank memiliki kinerja yang bagus di tahun ini dan memprediksi kinerja 

yang tidak baik di waktu yang akan datang (good-poor), maka manajer bank akan 

menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu yang akan datang dengan cara 

mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP. 
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Sedangkan jika bank memiliki kinerja yang tidak baik di tahun ini dan 

memprediksi kinerja yang baik di waktu yang akan datang (poor-good), maka bank 

akan meningkatkan laba tahun ini dengan cara meminjam laba masa depan melalui 

penurunan beban PPAP. Selain itu, adanya kebutuhan akan pendanaan dari pihak 

eksternal juga menjadi salah satu faktor bagi manajer bank untuk melakukan 

praktek pemerataan laba. Variabel ini biasanya digunakan dalam literatur 

sebelumnya sebagai proksi untuk praktek manajemen laba (Boulila, et al., 2010). 

Hasil penelitian sebelumnya Bouvatier et al. (2014), menunjukkan variabel ini 

berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan uraian 

sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Profitabilitas (Earnings Before Taxes and Provisions) berpengaruh 

positif terhadap pemerataan laba yang diproksikan dengan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Objek Penelitian 

 
Dalam penulisan ini, penelitian menggunakan 14 bank umum konvensional 

sebagai objek penelitian. Dimana kriteria bank konvensional dengan modal inti Rp 

5 triliun-Rp 30 triliun (BUKU 3) dan bank dengan modal inti mulai dari Rp 30 

triliun keatas (BUKU 4) di Indonesia, yang akan dipilih berdasarkan ranking jumlah 

Total Aktiva 14 terbesar pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 

 

 
 

1.2 Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

bersifat empiris/ kuantitatif. Yang dimaksud dalam penelitian yang bersifat empiris/ 

kuantitatif adalah jenis penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau 

kejadian dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang 

terjadi, serta mengembangkan konsep yang ada. (Amiruddin & Zainal Asikin, 

2010). 

 

 
 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat 

sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 

langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari 

laporan keuangan sepuluh bank umum konvensional yang mempunyai asset 

terbesar dari periode 2014 sampai dengan 2016, yang didapatkan dari situs Bank 

Indonesia (www.bi.co.id) dan situs resmi dari sepuluh bank konvensional tersebut. 

 

 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan 

keuangan dari sumber data yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Data 

pendukung lain diperoleh dengan metode studi pustaka dan jurnal-jurnal ilmiah, 

serta literatur lain yang memuat bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 
 

3.5 Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Dependen 

 
Variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat adalah variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Sekaran, 2017). Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerataan laba (income 

smoothing) yang diproksikan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP). Nilai PPAP didapat dari laporan keuangan tahunan masing masing bank 

yang telah diaudit. 
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2. Variabel Independen 

 
Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu 

menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2017). Variabel Independen 

yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Boulila et al, (2010) 

yang sebelumnya juga telah digunakan oleh Perez et al. (2006), yaitu jumlah 

pembiayaan yang diproksikan dengan Total Financing (TF), risiko pembiayaan 

yang diproksikan dengan Non Performing Financing (NPF), dan profitabilitas bank 

yang diproksikan dengan Earnings Before Taxes and Provisions (EBTP). Nilai TF 

diambil dari laporan keuangan bank tahunan yang telah diaudit, demikian juga 

Profitabilitas (EBTP) diperoleh dengan cara yang sama. TF merupakan total 

pembiayaan yang diberikan bank, atau dirumuskan sebagai berikut: 

TF = Total Pinjaman + Total Penempatan 

 
NPF digunakan untuk mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF 

semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dengan NPF 

yang tinggi akan memperbesar biaya, baik pencadangan aktiva produktif maupun 

biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Darmawi 2012). 

Variabel ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank. Variabel ini 

didefinisikan sebagai berikut: 

NPF = ((Jumlah Kredit Bermasalah))/Kredit X 100% 

 

 

 
 

= + + + 
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Selanjutnya, variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan EBTP 

(earning before taxes and provisions). EBTP digunakan untuk melihat insentif yang 

dilakukan bank untuk melakukan pemerataan laba dengan mekanisme PPAP. 

Ketika bank menerima pendapatan yang tinggi, maka bank akan cenderung 

meningkatkan jumlah cadangannya, demikian juga sebaliknya. EBTP merupakan 

variabel laba operasi sebelum pajak dan cadangan bank. Variabel ini didefinisikan 

sebagai berikut: 

EBTP = Jumlah laba sebelum pajak + Jumlah beban pencadangan PPAP 

 
Selain itu, dalam model penelitian digunakan tiga variabel kontrol yaitu 

kecukupan modal, ukuran bank, dan umur bank. Kecukupan modal dihitung dengan 

rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) dengan cara membagi total modal dengan total 

aktiva tertimbang menurut risiko berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan 

modal minimum yang berlaku. Variabel ini juga telah tercantum dalam laporan 

keuangan publikasi bank yang telah diaudit. Selanjutnya variable ukuran bank 

(Size) dihitung dengan cara me-logaritma total aset bank. Sedangkan umur bank 

(Age) diukur dengan menghitung lama berdirinya bank tersebut dalam satuan bulan. 

 

 
 

3.6 Metode Analisis Data 

 
Sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan maka alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Adapun bentuk model 

ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang dilakukan 

pada studi Boulila, et al. (2010) dan Pe'rez, et al. (2006). 
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Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahap. 

Pertama, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dispersi dan 

distribusi data. Kemudian uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan 

model regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Kemudian untuk menentukan bank yang melakukan pemerataan laba, terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap variabilitas dari objek pemerataan laba, 

yaitu perbandingan koefisien variasi dari perubahan laba bersih (net income) 

dengan koefisien variasi dari perubahan jumlah pendapatan operasional (total 

revenues). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Eckel seperti 

yang dilakukan dalam penelitian sebelumya oleh Boulila, et al. (2010). Penjelasan 

lebih lanjut mengenai analisis-analisis tersebut akan dijelaskan pada sub bab 

berikutnya. 

1. Uji Asumsi Klasik 

 
Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan 

ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang 

mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedatisitas dan autokorelasi. 

Masing-masing pengujian asumsi klasik tersebut secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model yang 

digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak karena data 

dinyatakan valid jika terdistribusi normal dan merupakan salah satu syarat untuk 
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melakukan teknik analisis regresi berganda. Kalau asumsi ini dilarang maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik atau uji statistik dengan tes one sample Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 

2016). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji One Sample Kolmogorov–Smirnov Test, residual 

yang mempunyai Asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 

(probabilitas < 0,05) diartikan bahwa variabel tersebut memiliki distribusi tidak 

normal dan sebaliknya. 

b. Uji Multikolinearitas 

 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variable 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Multikolinearitas, dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai cut-off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 

< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

 
c. Uji Autokorelasi 

 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 
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autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu 

(time series) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif 

jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari 

individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016). 

Untuk menguji autokorelasi antara lain dapat dilakukan dengan melakukan 

uji Durbin Watson, uji Langrange Multiplier, uji Statistics Q: Box Pierce dan Ljung 

Box, dan Run test (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini autokorelasi diuji dengan 

menggunakan metode uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2016) yaitu: 

0 < nilai DW < dl = ada autokorelasi positif 

 
dl ≤ nilai DW ≤ du = tidak ada autokorelasi positif 

du < nilai DW < 4-du = tidak ada autokorelasi 

4-du ≤ d ≤ 4-dl = tidak ada korelasi negatif 

4-dl < nilai DW < 4 = ada korelasi negative 

d. Uji Heteroskedasitas 

 
Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
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disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskesdastis. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heteroskesdastis karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2016). 

2. Analisis Goodness of Fit Model 

 
Analisis Goodness of Fit Model pada dasarnya dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji Statistik F (Uji Signifikasi Simultan) 

 
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama dengan variabel terikat 

(Ghozali, 2016). Jika nilai Fhitung lebih besar daripada nilai Ftabel, maka dapat 

dipastikan terdapat hubungan yang signifikan antara variable-variabel independen 

secara bersama-sama dengan variabel PPAP dalam praktik perataan laba. Demikian 

sebaliknya, jika nilai Fhitung lebih kecil daripada nilai Ftabel maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut. 

 

 
 

b. Uji Koefisien Determinasi 

 
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat 

menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai 
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adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat sangat terbatas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2016). 

Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 didapat nilai adjusted 

negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R
2 

= 1, maka adjusted R2 = R2 yaitu sama dengan 1. Sedangkan jika nilai R2 = 0, maka 

adjusted R2 = (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif. 

3. Uji Hipotesis 

 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan setelah dilakukan 

pengujian terhadap data-data terkait manajemen laba bank. Untuk menguji hipotesis 

tentang pemerataan laba, pertama-tama dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan dan koefisien Eckel untuk mengidentifikasi bank pelaku pemerataan 

laba (Boulila, et al., 2010). 

Objek yang diukur yaitu perubahan laba bank. Koefisien Eckel dihitung 

dengan cara membagi nilai dari standar deviasi tingkat perubahan laba dengan nilai 

rata-rata jumlah laba bersih (EBTP) dari tiap-tiap bank. Dalam Masodah (2007), 

perataan laba juga diukur dengan indeks Eckel yang dijelaskan sebagai berikut: 

Indeks Eckel = 
(𝐶𝑉 ∆𝐼)

 
(𝐶𝑉 ∆𝑆) 

 

Dimana CV ΔS dan CV ΔI dapat dihitung sebagai berikut: 
 
 

CV ∆X = √
∑(∆𝑋−∆�̅�)2  

÷ ∆�̅� 
𝑛−1 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerataan Laba..., Padera, Ak.-IBS, 2018



Indonesia Banking School 

50 
 

 

Keterangan : 

 
CV Δ I = Koefisien varian untuk perubahan laba 

 
CV Δ S = Koefisien varian untuk perubahan pendapatan operasional 

CV = Koefisien varian 

Δ X = Perubahan X antara tahun n dengan tahun n-1 

Δ �̅� = Rata-rata dari perubahan X 

n = Jumlah Periode yang diamati 

 
Selanjutnya dalam melakukan pemerataan laba tersebut perlu diketahui dan 

dibuktikan melalui cara apa dan bagaimana manajemen bank melakukannya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Boulila at al (2010) dan Perez et al (2006) mereka 

menfokuskan penelitiannya pada penggunaan PPAP (Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif) untuk melakukan pemerataan laba dengan meggunakan model 

ekonometrik yang sama dengan penelitian ini. 

Model ekonometrik dimaksud dirumuskan sebagai berikut: 

 
PPAPit = α + β1 TFit + β2 NPFit + β3 EBTPit + β4 CARit - β5 SIZEit - β6 

AGEit + ε 

Keterangan: 

 
PPAP = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif umum dan khusus pada bank i 

selama periode t (di normalisasi dengan total asset) 

TF = Total pembiayaan yang diberikan pada bank i selama periode t (di normalisasi 

dgn total asset) 
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NPF = Rasio Non Performing Financing (Risiko kredit) 

 
EBTP = Total pendapatan sebelum dikurangi pajak pada bank i selama periode t (di 

normalisasi dengan total asset) 

CAR = Rasio kecukupan modal 

SIZE = Logaritma dari total asset 

AGE = Umur Bank dalam bulan 

Pengujian Hipotesis ini dilakukan dengan melakukan Uji signifikansi 

parameter individual (t-test). Uji ini dilakukan melalui regresi dengan 

membandingkan tingkat signifikasinya (Sig t) dan t kritis masing–masing variable 

independen dengan taraf sig α =0,05. Apabila nilai thitung > ttable atau sig t < 0.05 

maka hipotesisnya diterima yang artinya variable independen tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya apabila nilai thitung < 

ttable atau sig t > 0.05, maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variable 

independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependennya. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Hasil Penelitian 

 
Berdasarkan data Laporan Keuangan Bank (audited) tertanggal 31 

Desember 2016 berikut adalah daftar 14 bank terbesar di Indonesia berdasarkan 

total asset (konsolidasi) pada akhir tahun 2016: 

 

 

*Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Tahunan Bank 2016 (Audited) 

 

 

1. Profil Bank Sampel 

 

a. Bank Mandiri 

 
PT Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia dalam jumlah aset, 

pinjaman dan dana pihak ketiga. Bank yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 
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ini merupakan bank program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan 

Pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1999. Bank Mandiri merupakan gabungan 

dari ke-4 Bank Pemerintah yang ada di Indonesia yaitu, Bank BBD (Bank Bumi 

Daya), Bank BDN ( Bank Dagang Negara) , Bank Exim (Bank Ekspor Impor 

Indonesia), dan Bank Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia). Pada tanggal 14 

juli 2003 Bank Mandiri melaksanakan pencatatan saham perdana (IPO) dengan 

kode saham BMRI di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dalam 

pelaksanaan IPO tersebut, Bank Mandiri menawarkan 20% dari jumlah saham yang 

telah dikeluarkan dan disetor penuh. Penawaran IPO ini mengalami oversubscribe 

7 X. 

Kini Bank Mandiri telah mempekerjakan sekitar 36.737 karyawan dengan 

 

2.457 kantor cabang dan 7 kantor cabang/perwakilan/perusahaan anak di luar 

negeri, hingga Desember 2016. Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi 

dengan 17.388 ATM, dan 53.957 ATM dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, 

ATM Prima dan Visa/Plus, 286.861 Electronic Data Capture (EDC) serta jaringan 

elektronik yang meliputi Internet Banking, SMS Banking dan Call Center. 

b. Bank Rakyat Indonesia 

 
Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dimulai pada tahun 1895 

di Purwokerjo, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiriatmadja yang awalnya mengelola 

dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang 

sederhana. Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari 

De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Indlandsche Hoofden, Hulpen 

Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen, Syomin Ginko, sampai 
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akhirnya resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 

berdasarkan UU No. 21 tahun 1968. Pada tahun 1992, BRI berubah status hukum 

menjadi PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek 

Indonesia pada 10 November 2003, dengan kode saham BBRI. Pada tahun 2007, 

BRI mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA), yang kemudian dikonversi menjadi PT 

Bank BRI Syariah. Unit Usaha Syariah milik BRI kemudian dipisahkan dari BRI dan 

digabungkan ke dalam PT Bank BRI Syariah (BRI Syariah) pada 1 Januari 2009. 

Sejak awal berdiri, BRI konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM), serta menjadi pelopor microfinance di Indonesia. 

BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan self-service 

banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking pada tahun 2013. Di tahun 2015, 

BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, layanan perbankan di atas laut. 

Pada 18 Juni 2016 meluncurkan BRIsat. Pengadaan satelit ini adalah bagian 

dari rencana strategis BRI untuk memperkuat infrastruktur penunjang layanan 

digital masa depan, yang bisa membawa teknologi perbankan berkualitas dari pusat 

kota sampai ke pelosok. BRI memiliki jumlah mesin ATM hingga 24.292 unit serta 

jumlah mesin EDC sebanyak 257.712 unit. Jaringan e-channel yang tersebar di 

seluruh Indonesia tersebut adalah salah satu misi BRI dalam menjangkau yang tidak 

terjangkau. 

Saat ini, BBRI memiliki 19 kantor wilayah, 1 kantor inspeksi pusat, 19 

kantor inspeksi wilayah, 462 kantor cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 609 

kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI unit, 3.180 teras & teras 
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keliling dan 3 teras kapal. Untuk memperkuat eksistensi bisnis di kancah global 

BRI membuka unit kerja di luar negeri. Di tahun 2015 BRI membuka kantor di 

Singapura. Sebelumnya telah berdiri unit kerja di beberapa negara lain seperti BRI 

New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, 

dan BRI Remittance Hong Kong. 

c. Bank Central Asia 

 
PT Bank Central Asia berawal dari sebuah usaha dagang bernama NV 

Knitting Factory di Semarang yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 1955 kongsi 

dagang ini kemudian berkembang menjadi N.V Bank Central Asia, yang pertama 

kali beroperasi pada tanggal 21 Februari 1957. Pada tanggal 18 maret 1960 

dikukuhkan menjadi PT. Bank Central Asia, dimana berbentuk perseroan terbatas 

dengan modal awal sebesar Rp 600.000,- dan bertujuan untuk melayani kebutuhan 

pendanaan bagi masyarakat pedagang kecil yang saat itu sedang tumbuh di Jakarta. 

BCA saat ini adalah bank swasta nasional dengan asset terbesar di Indonesia. 

Status bank devisa diperoleh Bank Central Asia pada tahun 1977, Pada 

tahun 1986 PT Bank Central Asia mulai membuka cabang di luar negeri di Nassau 

Bahamas dan di China Town New York Amerika Serikat. Selain itu melalui kerja 

sama dengan The Long Term Credit Bank of Japan,Ltd, mendirikan LTCB Central 

Asia, dengan komposisi kepemilikan saham 15% dimiliki Bank Central Asia dan 

85% sisanya milik mitra kerja sama dari Jepang. 

Pada krisis moneter 1998 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

mengambil alih saham BCA akibat bank kesulitan untuk memenuhi penarikan dana 

nasabah. Pada tanggal 11 Mei 2000, BCA melakukan Penawaran Umum Saham 
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Perdana BBCA (IPO) sebesar 22% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, 

sebagai bagian dari divestasi pemilikan saham Republik Indonesia yang diwakili 

oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Saat ini pemegang saham 

yang memiliki 5% atau lebih saham Bank BCA adalah PT Dwimuria Investama 

Andalan (54,94%). Pemegang saham PT. Dwimuria Investama Andalan adalah sdr. 

Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono, sehingga pengendali terakhir 

Bank BCA adalah sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono. 

Bank BCA memiliki 989 kantor cabang di seluruh Indonesia serta 2 kantor 

perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan Singapura. 

d. BNI 

 
Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi 

pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik 

Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan 

sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari 

Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli 

ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukan De Javsche Bank 

yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 

1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank 

sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank 

pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, 

dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. 
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Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank 

Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini 

melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. 

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari 

identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai 

akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal 

sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat “Bank 

BNI” ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988. 

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik 

diwujudkan melalui penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal pada tahun 

1996. Selain itu BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, tapi sejak tahun 2010 

unit syariah BNI telah memisahkan diri (spin off) dan diberi nama BNI Syariah. 

Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dan 

5 cabang di luar negeri. 

e. CIMB NIAGA 

 
PT Bank CIMB Niaga (dulunya Bank Niaga) didirikan pada tanggal 26 

September 1955. Sejak tahun 1989, Bank Niaga mendaftarkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saat krisis keuangan terjadi di Indonesia 

pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia sempat menjadi pemegang sebagian 

besar saham perusahaan. Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), yang kini 

dikenal sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings) kemudian 

mengakuisisi mayoritas saham Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan 
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Nasional (BPPN) pada bulan November 2002. Pemegang saham mayoritas / 

pengendali BNGA adalah CIMB Group Sdn Bhd (Malaysia), dengan kepemilikain 

96,92%. CIMB Group Sdn Bhd dimiliki seluruhnya oleh CIMB Group Holdings 

Berhad. Pemegang saham mayoritas CIMB Group Holdings Berhad adalah 

Khazanah Nasional Berhad (29,90%), sedangkan Khazanah Nasional Berhad 

adalah entitas yang dimiliki oleh Pemerintah Malaysia. 

CIMB Group sendiri memiliki jaringan 1.080 cabang ritel di Malaysia, 

Indonesia, Singapura, Thailand dan Kamboja. Pada akhir tahun 2016 CIMB Niaga 

memiliki 575 Cabang dengan 3875 mesin ATM yang tersebar diseluruh Indonesia. 

f. BTN 

 
BTN berdiri dengan nama “Postpaarbank” pada masa pemerintah Belanda. 

Saat pendudukan Jepang kegiatan bank dibekukan dan Jepang mengganti nama 

nyamenjadi Chokin Kyoku. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan mengubah 

namanya kembali menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan Undang-Undang 

Darurat Nomor 9 Tahun 1950. Beberapa tahun berselang tepatnya pada tahun 1963, 

bank ini kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara atau biasa dikenal 

dengan BTN. 

Dalam perkembangannya, Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai satu 

satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golongan masyarakat menegah 

kebawah, dan baru mulai tahun 1989 BTN beroperasi sebagai bank komersial. Pada 

tahun 1992 status hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero) 

dan memperoleh status sebagai bank devisa ditahun 1994. Selanjutnya pada tahun 
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2009, BTN melakukan pencatatan perdana dan listing transaksi di Bursa Efek 

Indonesia. 

Bank BTN memiliki 88 kantor cabang (termasuk 23 kantor cabang syariah), 

279 cabang pembantu (termasuk 36 kantor cabang pembantu syariah), 483 kantor 

kas (termasuk 6 kantor kas syariah), dan 2.951 SOPP (System on-line Payment 

Point/Kantor Pos on-line). 

g. Bank Panin 

 
PaninBank didirikan pada 1971 dari hasil penggabungan usaha Bank 

Kemakmuran, Bank Industri Djaja, dan Bank Industri & Dagang Indonesia, Panin 

Bank memperoleh izin sebagai bank devisa pada 1972. Pada 1982 Panin Bank 

melakukan penawaran saham perdanasekaligus menjadi bank pertama di Indonesia 

yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa. Bank Panin juga termasuk dari salah 

satu bank yang tidak direkapitalisasi oleh Pemerintah setelah Krisis Moneter 1998. 

Kedua pemegang saham utama Panin Bank , yakni PT Panin Financial Tbk (46 %) 

dan ANZ Bank melalui Votraint No 1103 Pty Ltd (38 %), 

Panin Bank memiliki jaringan operasional yang merata di seluruh nusantara. 

Per Desember 2016, bank memiliki 565 kantor di seluruh Indonesia dari 1.000 

ATM jaringan Alto dan ATM bersama diseluruh Indonesia. 

h. Maybank Indonesia 

 
PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebelumnya bernama PT Bank 

Internasional Indonesia (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin 

sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan 

terbuka di Bursa Efek Jakarta dan pada1989. Pada 2008 BII diakuisi oleh Maybank 
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melalui anak perusahan yang dimiliki sepenuhnya yaitu Maybank Offshore 

Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS) dan Sorak Financial Holdings Pte. 

Ltd. (Sorak). 

Per 31 Desember 2016 Maybank Indonesia memiliki 428 cabang termasuk 

cabang Syariah dan kantor fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua 

cabang luar negeri (Mauritius dan Mumbai, India), dan 1.633 ATM termasuk CDM 

(Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM dalam 

jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 

3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia melalui jaringan MEPS. 

 
i. Bank Permata 

 
PT Bank Permata Tbk (“PermataBank”) merupakan bank gabungan dari 

lima bank dibawah pengawasan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN), yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima 

Ekspress, PT 

Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot di tahun 2002. Yang ditunjuk 

pemerintah menjadi bank rangka untuk merger adalah Bank Bali sebagai bank yang 

memiliki aset terbesar pada saat itu dibanding ke 4 bank lainnya. Jadi dalam 

pelaksanaannya ke 4 bank yang lebih kecil melebur ke dalam Bank Bali. 

Penggabungan lima bank ini merupakan implementasi dari keputusan 

Pemerintah mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan pada 

tanggal 22 November 2001, yang bertujuan untuk membentuk suatu bank yang 

memiliki struktur permodalan yang kuat. Di tahun 2004, Standard Chartered Bank 

dan PT Astra International Tbk mengambil alih Bank Permata dan memulai proses 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerataan Laba..., Padera, Ak.-IBS, 2018



Indonesia Banking School 

61 
 

 

transformasi didalam organisasi. Selanjutnya, kepemilikan gabungan pemegang 

saham utama ini meningkat menjadi 89.01% pada tahun 2006. Struktur kepemilikan 

Bank Permata adalah Astra International Tbk (pengendali) (44.56%) dan Standard 

Chartered Bank London (pengendali) (44.56%) (Standard Chartered Bank dimiliki 

oleh Standard Chartered Holdings Limited, dan pemegang saham Standard 

Chartered Holdings Limited adalah Standard Chartered PLC). Saat ini Bank 

Permata memiliki jaringan 331 cabang di 62 kota yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

j. Bank Danamon 

 
Pertama kali didirikan pada tahun 1956, bank ini dulunya bernama Bank 

Kopra Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1976, perusahaan berganti nama menjadi 

PT Bank Danamon Indonesia. Nama Danamon sendiri berasal dari kata "dana 

moneter" yang kemudian dipakai menjadi nama perusahaan hingga saat ini. Pada 

tahun 1988, Bank Danamon menjadi bank swasta devisa pertama di Indonesia 

Selain itu, bank ini juga berhasil mencatatkan sahamnya untuk pertama kali di 

Bursa Efek Jakarta pada tahun berikutnya.. Pada tahun 1998, sebagai akibat dari 

krisis moneter Bank Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh 

Pemerintah ditaruh dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) . Sebagai bank yang diambil alih Pemerintah Pada tahun 1999, Pemerintah 

melalui BPPN melakukan rekapitalisasi Bank Danamon sebesar Rp 28.9 Triliun 

dalam bentuk Surat Hutang Pemerintah (Government Bonds). Pada tahun yang 

sama, beberapa bank BTO (Bank Tiara, PT Bank Duta Tbk, PT Bank Rama Tbk, 

PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT 

Jayabank International dan PT Bank Risjad Salim Internasional) dilebur ke dalam 
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Danamon sebagai salah satu bagian dari rencana restrukturisasi BPPN. Di tahun 

2003, Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd mengakuisisi Danamon, melalui 

konsorsium Fullerton Financial Holdings, anak perusahaan yang dimiliki 

sepenuhnya oleh Temasek Holdings, dan Deutsche Bank AG yang merupakan 

pemegang saham pengendali. 

Pada akhir 2016 Bank Danamon memiliki jaringan pelayanan sejumlah 

2.074, terdiri dari antara lain kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan 

Pinjam (DSP) dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. 

k. BANK OCBC – NISP 

 
Bank OCBC NISP (sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP) didirikan 

pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische 

Spaar En Deposito Bank. Bank OCBC NISP terutama melayani segmen Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM). Bank OCBC NISP resmi menjadi bank komersial 

pada tahun 1967, bank devisa pada tahun 1990, dan perusahaan publik di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 1994. OCBC Bank - Singapura menjadi pemegang 

saham mayoritas Bank OCBC NISP sejak tahun 2004. OCBC Bank - Singapura 

saat ini memiliki saham Bank OCBC NISP sebesar 85,1%. OCBC Bank Singapur 

sendiri merupakan bank tertua di Singapura yang terbentuk pada tahun 1932 dari 

penggabungan tiga bank lokal, di mana bank yang tertua telah berdiri sejak 1912. 

Saat ini OCBC Bank dikenal sebagai penyedia jasa keuangan kedua terbesar di Asia 

Tenggara berdasarkan jumlah aset dan merupakan salah satu bank dengan peringkat 

tertinggi di dunia yaitu peringkat Aa1 dari Moody's. 
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l. UOB BUANA 

 
Bank ini pertama kali didirikan tanggal 31 Agustus 1956 dengan nama PT Bank 

Buana Indonesia. Pada tahun 1972 perusahaan kemudian melakukan akuisisi 

terhadap salah satu bank di Bandung yakni PT Bank Pembinaan Nasional. Dua 

tahun berselang, perusahaan kembali melakukan akuisisi terhadap salah satu bank 

yang berbasis di Semarang yang bernama PT Bank Kesejahteraan Masyarakat dan 

juga mulai mengakuisisi kembali PT Bank Aman Makmur-Jakarta pada tahun 

berikutnya. Bank ini kemudian memperoleh izin sebagai Bank Devisa di tahun 

1976, dan masuk bursa pada tahun 2000. Pertumbuhan perusahaan akhirnya dapat 

menarik perhatian perusahaan asing yakni Internasional Finance Corporation (IFC) 

untuk menanamkan sahamnya di perusahaan melalui penawaran umum terbatas II. 

Masuknya pemegang saham terbesar kedua setelah PT Sari Dasa Karsa yakni UOB 

International Investment Private Limited (UOBII) pada tahun 2004. Seiring dengan 

lepasnya IFC dalam jajaran pemegang saham perusahaan, maka UOBII menjadi 

pemegang saham mayoritas perusahaan sebesar 61,11% sejak tahun 2005. Pada 

tahun 2007, United Overseas Bank Limited (UOB) masuk menjadi pemegang 

saham utama pada perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan kemudian berganti 

nama dari PT Bank Buana Indonesia Tbk menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. 

m. Bank MEGA 

 
 

Bank ini dahulu bernama Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan 

berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. 

Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan 
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perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA 

GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah 

holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA 

GROUP berubah nama menjadi CT Corpora. PT. Bank Mega melaksanakan Initial 

Public Offering dan listed di BEJ maupun BES. Dengan demikian sebagian saham 

PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega 

Tbk. pada tahun 2000. 

 

 

 

4.2 Hasil Pengujian Statistik 

 

1. Statistik Deskriptif 

 
Uji statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi dari 

suatu data dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata– 

rata (mean), nilai yang sering muncul (median), standar deviasi dari masing–masing 

variabel, dan variance. Dari hasil uji yang dilakukan melalui index eckel terbukti 

hanya 10 dari 14 bank sampel melakukan praktek pemerataan laba, untuk data ini 

dapat dilihat di table 4.7, dan berikut merupakan tabel deskriptif statistik dalam 

penelitian ini : 
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Tabel 4.2 

Descriptive Statisttics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ppap 30 .01 .07 .0201 .01229 

tf 30 .76 .99 .9042 .05962 

npf 30 .01 .16 .0653 .03372 

ebtp 30 .00 .05 .0261 .01480 

car 30 .14 .26 .1810 .02826 

size 30 7.82 9.02 8.3124 .36607 

age 30 144.00 900.00 570.0000 222.96250 

Valid N (listwise) 30     

 

 
Dalam penelitian ini pemerataan laba (income smoothing) yang diproksikan 

dengan PPAP merupakan variabel dependen. Yang menjadi independen variabel 

adalah Total Financing (TF), Non Performing Financing (NPF) dan Earning Before 

Tax and Provisions (EBTP), sedangkan sebagai variable kontrol adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Size (Total Aset) dan Age (umur dalam bulan). Variable 

variable baik dependen maupun independen (kecuali NPF) di normalisasikan 

dengan Total Aset. Sedangkan size merupakan logaritma dari Total Aset bank. 

a. PPAP 

 
Nilai PPAP diambil dan diolah dari laporan keuangan tahunan masing 

masing bank yang telah diaudit. Dari 30 sampel (n) yang diambil dari 10 bank yang 

melakukan income smoothing terlihat PPAP dengan nilai minimum sebesar .7079% 

dan nilai maksimum sebesar 7.0569%, sementara nilai mean sebesar 2.009%. 

Bila dilihat secara individual (Lampiran 1) seluruh bank sampel terlihat 

meningkatkan nilai cadangannya (PPAP) dalam kurun waktu 2014 – 2016. Menurut 

Leonard Onyiriuba (2015), peningkatan cadangan oleh perbankan 
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mencerminkan antisipasi manajemen terhadap melemahnya perekonomian. Hal ini 

sejalan dengan indikasi melemahnya perekonomian nasional yang diiringi dengan 

peningkatan cadangan bank bank yang mengindikasikan adanya peningkatan pada 

pinjaman yang bermasalah, atau berpotensi menjadi bermasalah. Seperti diketahui 

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2015 hanya mencapai 4.88% (Terendah 

dalam 6 tahun), dan 5.02% di 2016 yang ke duanya berarti dibawah target 

pemerintah (2015:5.7% dan 2016: 5.3%) (Sumber: Badan Pusat Statistik). 

b. Total Financing (TF) 

 
Total pembiayaan (TF) adalah variable yang dinormalisasi dengan total 

asset yang mencerminkan resiko kredit yang diambil oleh bank. TF digunakan 

dengan tujuan agar dapat menunjukkan signifikansi implementasi dynamic 

provisioning yang dilakukan oleh bank. 

Dengan rasio minimum yang mencapai 76% dan nilai maximum hampir 

mencapai 100% yang menghasilkan mean 90.42% maka angka angka tersebut 

menunjukkan kewajiban bank untuk membentuk PPAP yang semakin besar sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada awalnya semua pembiayaan adalah lancar, 

maka PPAP dihitung sebagai persentase tertentu terhadap total pembiayaan (dalam 

hal ini 1% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia). Kemudian kalau dari 

penyaluran kredit (TF) tersebut kolektibiltasnya memburuk, maka terhadap 

kolektibilitas yang memburuk tersebut perlu disisihkan PPAP yang lebih besar 

secara progresif sehingga untuk pembiayaan yang sudah digolongkan sebagai kredit 

macet, PPAP yang disisihkan adalah sebesar 100% dari jumlah debet yang macet 

(Darmawi, 2012) (SK direktur BI No.31/148/KEP/DIR). 
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c. Non Performing Financing (NPF) 

 
Non performing financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari 

rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang 

ada pada suatu bank. Besar kecil nya nilai NPF akan menentukan nilai PPAP yang 

harus dibentuk. 

Dari data deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum NPF berada 

dibawah 1% (0.7738%) sedangkan nilai maximum mencapai 15.585% dengan 

mean 6.53%, dan standard deviasi yang cukup besar 3.37%. Hal ini mencerminkan 

kepentingan dan/atau kondisi bank bank sampel yang terbukti melakukan 

pemerataan laba, cukup bervariasi dari bank ke bank. Nilai NPF yang rendah 

mengindikasikan potensi menghasilkan laba yang besar, baik dari pendapatan 

bunga aktiva produktif dan juga dari keharusan untuk membentuk PPAP yang lebih 

kecil. Sedangkan nilai NPF yang besar berarti bank tersebut mendapat tekanan 

untuk menghasilkan laba, karena besarnya pinjaman yang tidak produktif (Kasmir, 

2011) (Dendawijaya, Lukman, 2009). Ditambah keharusan untuk membentuk 

PPAP yang lebih besar sesuai dengan profil resiko bank dan kualitas/kolektibilitas 

pinjaman yang diberikan. (SK Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR tahun 

1998) 

d. Profitabilitas (EBTP) 

 
EBTP (Earning Before Taxes and Provisions) merupakan variabel 

independen yang dinormalisasi dengan total aset. EBTP menunjukkan kemampuan 

bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya sebelum kewajiban 

membayar pajak dan pembentukan cadangan. Nilai minimum yang terdapat dalam 
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data statistik menunjukkan 0.005, sedangkan nilai maximum mencapai 0.0507 dan 

menghasilkan mean 0.026. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen. Semakin 

baik rasio profitabilitas maka mengambarkan kemampuan manajemen untuk 

memperoleh keuntungan (Fahmi, 2014). 

e. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 
Modal merupakan aspek penting bagi bisnis bank. Sebab beroperasi 

tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya dipengaruhi oleh 

kondisi kecukupan modalnya. Penilaian permodalan dimaksud adalah dalam bentuk 

kecukupan modal bank (CAR) Lukman Dendawijaya (2009). CAR (Capital 

Adequacy Ratio) diperoleh dengan cara membagi total modal dengan total Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan 

modal minimum yang berlaku, dan dalam penelitian ini tingkat CAR diambil 

langsung dari laporan keuangan publikasi masing masing bank. 

Dari data statistik diatas memperlihatkan bahwa minimum CAR adalah 

13.6% dengan mean bank bank sampel mencapai 18.10% yang adalah diatas 

ketentuan minimum Bank Indonesia terakhir tentang permodalan yaitu Peraturan 

Bank Indonesia No 15/ 12 /PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

minimum Bank Umum. Ketentuan dari Bank Indonesia ini sudah di sesuai kan 

dengan standar internasional Basel III yang khusus ditujukan kepada bank bank 

berstandar nasional dan berstatus devisa seperti yang menjadi sampel pada 

penelitian ini. Standar Basel III sendiri antara lain mengatur minimal rasio 

kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) bank sebesar 10,5%. Yang 

terdiri dari komponen modal inti (tier 1) dan komponen modal pelengkap (tier 2). 
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Peraturan ini sekaligus mengatur kewajiban bank bank yang berdampak sistemik 

atau Domestically Systemically Important Bank (D-SIB) untuk menyediakan modal 

tambahan berupa pembentukan Capital Surcharge (Untuk detail dan mulai 

berlakunya ketentuan modal ini dapat dilihat pada Lampiran 2). 

f. Size (Total Aktiva) 

 
Total aset yang dimiliki bank menggambarkan permodalan, dan skala 

bisnisnya. Semakin besar ukuran bank, dapat dipastikan semakin besar juga dana 

yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Bank/perusahaan besar 

cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas, dengan demikian, 

biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas 

dan kondisi perusahaan (Bukhori, 2012) Variabel ukuran bank (Size) dalam 

penelitian ini adalah variabel kontrol dan diukur dengan melogaritma total aset. Hal 

ini dilakukan karena besarnya total aset masing-masing bank secara nominal 

mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. 

Dengan mean sebesar 8.3123 dan maximum 9.016, rentang perbedaan antara bank 

bank sampel terlihat tidak terlalu besar. 

g. Age (Umur) 

 
Variabel ini diperoleh dengan menghitung umur bank dan dipresentasikan 

dalam hitungan bulan, dan umur bank dihitung dari tanggal didirikannya bank. 

Variabel ini dipilih sebagai variabel kontrol mengingat umur suatu bank/perusahaan 

merupakan salah satu indikator penting dari kemampuan bank dalam menghadapi 

siklus ekonomi yang naik/turun (Coad et. al., 2012) (Kipesha, 2013). Adanya 

rentang perbedaan yang cukup besar pada bank bank sampel (mean 570.00, 
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minimum 144.0 sedangkan maximum 900.00) menggaris bawahi bahwa pada 

penelitian ini, adanya bank hasil merger setelah krisis moneter 1998 yang umurnya 

dihitung dari tanggal penggabungan bank tersebut, kecuali terdapat faktor lain yang 

dapat menegasi risiko penggabungan (merger), antara lain seperti manajemen yang 

kuat (Adams and Mehran,2008) and (Andres and Vallelado, 2008). 

 

 
 

2. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model yang 

digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak karena data 

dinyatakan valid jika terdistribusi normal dan merupakan salah satu syarat untuk 

melakukan teknik analisis regresi berganda. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini 

uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini hasil uji normalitas 

pada data penelitian: 
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Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N  30 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

 Std. Deviation .00981579 

Most Extreme Differences Absolute .153 

 Positive .153 

 Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z  .837 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .485 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 
 
 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa besarnya hasil Kolmogorov-Smirnov 

Test adalah 0.485 dan tidak signifikan pada α: 5% karena profitability (P-Value) 

memiliki nilai 0.485 atau lebih dari 0.05 (0.485 > 0.05) sehingga tidak dapat 

menolak H0 yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. 

Untuk memperkuat kesimpulan tersebut dilakukan analisis terhadap grafik 

histogram dan grafik normal probability plots. Dari lampiran 3 dapat dilihat bahwa 

grafik histogram berbentuk simetris dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri dari 

lampiran 3 pada grafik normal probability plots bahwa titik-titik menyebar 

berhimpit di sekitar diagonal. Dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa 

residual terdistribusi secara normal, Sedangkan untuk hasil Normal Plot of 

Regression dapat dilihat di lampiran 3. 
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b. Uji Heteroskedasitas 

 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID) Dengan mengunakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada gejala heterokedasitas 

Ha: Ada gejala heterokedasitas 

Dengan pengambilan keputusan: 

 
Jika probability (signifikansi) > α 0,05 maka H0 diterima 

Jika probability (signifikansi) < α 0,05 maka H0 ditolak 

Berikut ini hasil uji heterokedastisitas pada data penelitian: 
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Tabel 4.4 

Uji Glejser 

 

 

 

Model 

 
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .064 .045  1.410 .172 

 tf -.002 .024 -.016 -.077 .939 
       

 npf .037 .040 .183 .903 .376 
       

 ebtp .004 .133 .008 .027 .979 
       

 car -.029 .056 -.122 -.520 .608 
       

 size -.005 .005 -.295 -1.069 .296 
       

 age -1.220E-5 .000 -.402 -1.872 .074 

a. Dependent Variable: abs_Res 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 4.1 

Scatterplot 

 

 
Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat 

heterokedastisitas karena nilai koefisien parameter untuk variabel bebas tidak ada 
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yang signifikan atau lebih besar dari 𝛼∶ 5% terhadap variabel LnRES2 sehingga H0 

tidak dapat ditolak. Untuk memperkuat analisis tersebut dilakukan analisis terhadap 

grafik scatterplot (gambar 4.1) menyebar secara acak dan tersebar maupun diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Yang berarti tidak ada heterokedastisitas 

dalam penelitian ini. 

Walau dalam hasil uji heteroskedasitas menggunakan metode Glejser 

terbukti bahwa model regresi penelitian tidak terdapat heteroskedasitas, namun 

untuk memastikan maka dilakukan pengujian kedua menggunakan metode Rank 

Spearman. Dimana uji rank spearman dilakukan dengan mengkorelasikan semua 

variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya menggunakan korelasi rank 

spearman. Jika terdapat korelasi variabel bebas yang signifikan positif dengan nilai 

mutlak residualnya, maka dalam model regresi yang di bentuk terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan lebih besar dari nilai α = 0.05, maka dapat 

dipastikan model tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari 

pengujian tersebut: 
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Tabel 4.4a 

Uji Rank Spearman 

 

 
Dapat dilihat pada table X, bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen lebih 

besar dari nilai α = 0.05 yang menambahkan keyakinan bahwa model regresi 

penelitian ini tidak terkena heteroskedasitas. 

c. Uji Autokorelasi 

 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, disinyalir ada problem 

autokorelasi. Autorkorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu atau time series karena “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada 

periode berikutnya. 
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Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian Durbin-Watson 

(DW). Berikut ini hasil uji autokolerasi pada data penelitian: 

 

Tabel 4.5 

Durbin-Watson 

 
 
Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 
 

Durbin-Watson 

1 .602a .638 .195 .01102 1.949 

a. Predictors: (Constant), age, npf, ebtp, tf, car, size 

b. Dependent Variable: ppap 
 
 
 

Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), 

dimana kriterianya adalah sebagai berikut: 

Deteksi Autokorelasi Positif: 

 
 Jika dW < dL maka terdapat autokorelasi positif 

 

 Jika dL < dW < dU maka pengujian tidak dapat disimpulkan 

 

 Jika dU < dW maka tidak terdapat autokorelasi positif 

Deteksi Autokorelasi Negatif: 

 Jika (4 – dL) < dW maka terdapat autokorelasi negative 

 

 Jika (4 – dU) < dW < (4 – dL) maka pengujian tidak dapat disimpulkan 

 

 Jika dW < (4 – dU) maka tidak terdapat autokorelasi negatif 

 
Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel 4.5, dimana dari tabel Durbin Waston 

didapat dL = 0,998 dan dU = 1,931. Dari tabel 4.4 didapatkan nilai Durbin Watson 

sebesar 1,863 dan nilai tersebut terletak antara 4-dU dan dU atau 1,931 < 1,949 < 
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2,069 maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier ini tidak terdapat 

Autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif atau dapat disimpulkan bahwa 

model regresi ini bebas dari autokorelasi. 

d. Uji Multikolinearitas 

 
Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. 

Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas 

dapat diperiksa menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing- 

masing Variabel Independen, yaitu jika suatu Variabel Independen mempunyai 

nilai VIF > 10 berarti telah terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016). Berikut adalah 

hasil uji multikorelasi pada data penelitian ini. 

 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

 

 
Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 tf .748 1.337 
 

npf .832 1.202 
 

ebtp .399 2.504 
 

car .612 1.633 
 

size .447 2.237 
 

age .735 1.360 

a. Dependent Variable: ppap 
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Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tolerance untuk masing-masing variabel 

bebas tidak ada yang kurang dari 0.10 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel 

bebas juga tidak ada yang lebih dari 10 sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Untuk 

memperkuat kesimpulan tersebut, dilakukan analisis korelasi untuk 

menggambarkan hubungan antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya 

kolinieritas, terutama dalam model regresi linier berganda dapat dilakukan dengan 

melihat nilai koefisiensi korelasi antar variabel bebas satu dengan yang lainnya 

(Ghozali 2016), pada lampiran 4 koefisiensi korelasi pada masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel bebas yang lainnya menunjukkan lebih kecil dari 0.90 

artinya tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. 

 

 
 

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Indeks Eckel 

 
Untuk menguji hipotesis tentang pemerataan laba, pertama-tama dilakukan 

pengukuran dengan menggunakan dan koefisien Eckel untuk mengidentifikasi bank 

pelaku perataan laba. Koefisien Eckel atau koefisien variasi mengukur variabilitas 

dari objek perataan yang berkaitan dengan rata-rata lebih dari waktu (Boulila, et al., 

2010). 

Objek yang diukur yaitu perubahan laba bank. Koefisien Eckel dihitung 

dengan cara membagi nilai dari standar deviasi tingkat perubahan laba dengan nilai 

rata-rata jumlah laba bersih (EBTP) dari tiap-tiap bank. Berikut ini merupakan hasil 

dari perhitungan indeks eckel: 
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Tabel 4.7 

Hasil Indeks Eckel 

Indeks Eckel 

 

No 
 

Bank 
 

Indeks 
 

Kesimpulan 

1 BRI 0,996487597 Melakukan Income Smoothing 

2 Mandiri -5,761990974 Melakukan Income Smoothing 

3 BCA 3,591993943 Tidak Melakukan Income Smoothing 

4 BNI 14,43766986 Tidak Melakukan Income Smoothing 

5 CIMB Niaga -19,59925557 Melakukan Income Smoothing 

6 BTN 2,279803998 Tidak Melakukan Income Smoothing 

7 Panin -36,32255485 Melakukan Income Smoothing 

8 Permata -0,434158073 Melakukan Income Smoothing 

9 Maybank 0,163492895 Melakukan Income Smoothing 

10 Danamon 0,347213793 Melakukan Income Smoothing 

11 OCBC 0,58388068 Melakukan Income Smoothing 

12 Bukopin 3,422509577 Tidak Melakukan Income Smoothing 

13 UOB -0,691558431 Melakukan Income Smoothing 

14 Mega 0,925811818 Melakukan Income Smoothing 

 

 
a. Hipotesis 1: Bank melakukan praktik pemerataan laba 

Ho1 : Bank tidak melakukan praktik pemerataan laba 

Ha1 : Bank melakukan praktik pemerataan laba 

 
Berdasarkan yang terlihat pada table 4.7 dari 14 bank konvensional yang 

memiliki asset terbesar, terbukti 10 diantaranya melakukan pemerataan laba 

sedangkan sisanya (4 bank) tidak melakukan pemerataan laba. Kesimpulan ini 

diambil dikarenakan 10 bank konvensional tersebut memiliki angka indeks Eckel 

yang kurang dari 1, sedangkan 4 bank yang lain memiliki angka indeks Eckel yang 

lebih besar dari 1. Dimana angka indeks Eckel yang kurang dari 1 diklasifikasi 
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sebagai perata laba (income smoother), lebih besar dari 1 diklasifikasi bukan 

sebagai perata laba (Kustono, 2011). 

2. Hasil Persamaan Regresi 

 
Regresi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh Total 

Pembiayaan, Non Performing Financing, dan Earning Before Taxes and 

Provisions, terhadap Pemerataan Laba, dengan bantuan software statistik diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil regresi diatas maka persamaan regresi dapat ditulis 

sebagai berikut : 

PPAPit = α + β1 TFit + β2 NPFit + β3 EBTPit + β4 CARit - β5 SIZEit - β6 

AGEit + ε 

Keterangan: 

 
PPAP = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif umum dan khusus pada bank i 

selama periode t (di normalisasi dengan total asset) 

TF = Total pembiayaan yang diberikan pada bank i selama periode t (di normalisasi 

dgn total asset) 

NPF = Rasio Non Performing Financing (kredit bermasalah) 

 
EBTP = Total pendapatan sebelum dikurangi pajak pada bank i selama periode t (di 

normalissasi dengan total asset) 

CAR = Rasio kecukupan modal 

SIZE = Logaritma dari total asset 
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AGE = Umur Bank dalam bulan 

 
Intercept 0.093 menunjukkan jika total pembiayaan (TF), risiko kredit 

(NPF), dan profitabilitas (EBTP) diasumsikan memiliki nilai konstan, maka tingkat 

PPAP dalam bank yang termasuk dalam sampel penelitian ini akan naik sebesar 

0.093 satuan. 

 
Koefisien regresi untuk total pembiayaan (TF) sebesar 0.473. Artinya, 

bahwa PPAP akan naik rata-rata sebesar 0.473 untuk kenaikan setiap kenaikan satu 

persen pada total pembiayaan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk risiko kredit (NPF) sebesar 2.090. Artinya bahwa PPAP 

akan naik rata-rata 2.090 untuk setiap kenaikan satu persen pada risiko kredit (NPF) 

dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk profitabilitas (EBTP) sebesar 0.961. Artinya bahwa 

PPAP akan naik rata-rata 0.961 untuk setiap kenaikan satu persen pada profitabilitas 

(EBTP) dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 
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3. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t) 

 

Tabel 4.8 

Uji t (dengan variabel kontrol) 

 

 

 
 

Model 

 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 
 

t 

 

 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.059 .074 
 

.093 .438 

 tf .019 .040 .091 .473 .641 
       

 npf .132 .067 .363 2.090 .039 
       

 ebtp .210 .219 .253 .961 .347 
       

 car .131 .093 .301 1.412 .171 
       

 size -.009 .008 -.267 -1.070 .296 
       

 age -5.661E-6 .000 -.103 -3.529 .036 

a. Dependent Variable: ppap 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.8a 

Uji t (tanpa variabel kontrol) 

Model 
 

 

 

(Constant) 

Unstandardize 
 

 
B 

-,044 

d Coefficients 
 

 
Std. Error 

,034 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t 
 

 

 

-1,289 

Sig . 
 

 

 

,209 

 

tf ,057 ,036 ,275 1,555 
 

,132 
 

1 
npf ,097 ,064 ,265 2,505  ,044  

ebtp ,265 ,149 ,319 1,772 , 088  

a. Dependent Variable: ppap 
 
 
 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen pada suatu model regresi. 
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Pengujian hipotesis ini untuk variabel total pembiayaan (TF), risiko kredit 

(NPF), dan profitabilitas (EBTP) secara individu terhadap pemerataan laba dengan 

menggunakan uji signifikansi parameter individual (uji t). 

Uji regresi parsial merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel 

dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016). Selain itu, ketentuan mengenai 

pengambilan keputusan atas uji statistik t, yaitu jika p-value < 0.05 dan koefisien 

regresi sesuai dengan arah maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu/parsial. 

Berikut ini merupakan hasil uji parsial t yang terdapat pada tabel 4.8 dan 4.8a yaitu 

sebagai berikut: 

a. Hipotesis 2: Pengaruh Total Pembiayaan Terhadap Pemerataan Laba 

Ho2 : Total Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Ha2 : Total Pembiayaan berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Pada tabel 4.7 dan tabel 4.7a diketahui bahwa variabel total pembiayaan 

(TF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. thitung untuk 

variabel total pembiayaan sebesar .473 dan 1.555 sedangkan ttabel sebesar 2.060 dan 

2.048, maka dapat dilihat bahwa thitung < ttabel. Nilai probabilitas signifikansi TF 

sebesar (0.641 dan 0.132 > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua 

(Ho2) dalam penelitian ini yang adalah “total pembiayaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap pemerataan laba” “diterima”, sedangkan hipotesis (Ha2) “ditolak”. 
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b. Hipotesis 3: Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Pemerataan laba 

Ho3 : Risiko kredit tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Ha3 : Risiko kredit berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Pada tabel 4.7 dan tabel 4.7a diketahui bahwa variabel risiko kredit (NPF) 

berpengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. thitung untuk variabel non 

performing financing sebesar 2.090 dan 2.505 sedangkan ttabel sebesar 2.060 dan 

2.048, maka dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel. Nilai probabilitas signifikansi NPF 

sebesar (0.039 dan 0.044 < 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga 

(Ho3) dalam penelitian ini yang adalah “risiko kredit tidak berpengaruh terhadap 

pemerataan laba” yang berarti “ditolak”, sedangkan hipotesis (Ha3) “diterima”. 

c. Hipotesis 4: Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pemerataan Laba 

Ho4 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Ha4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Pada tabel 4.7 dan 4.7a diketahui bahwa variabel profitabilitas (EBTP) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. thitung untuk variabel 

earning before taxes and provisions sebesar .961 dan 1.772 sedangkan ttabel sebesar 

2.060 dan 2.048, maka dapat dikatakan bahwa thitung < ttabel. Nilai probabilitas 

signifikansi EBTP sebesar (0.347 dan 0.088 > 0.05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis (Ho4) yang adalah “profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

terhadap pemerataan laba” “diterima”, sedangkan hipotesis (Ha4) dalam penelitian 

ini “ditolak”. 
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4. Koefisien Determinasi (R2) 

 
Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Ujian Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen (Winarno, 2011). Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam 

kenyataan nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif (Ghozali, 2016). Berikut ini hasil koefisien determinasi R2 

pada data penelitian: 

 

Tabel 4.9 

Uji R2 (dengan variabel kontrol) 

 

 
Model 

 

 
R 

 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

 
Durbin-Watson 

1 .602a .638 .195 .01102 1.949 

a. Predictors: (Constant), age, npf, ebtp, tf, car, size 

b. Dependent Variable: ppap 
 
 
 

Tabel 4.9a 

Uji R2  (tanpa variabel kontrol) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,479a , 229 ,140 ,01139 

a. Predictors: (Constant), ebtp, npf, tf 
 
 
 

Berdasarkan tabel 4.9, nilai R Square sebesar 0.638, besarnya nilai pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dapat terlihat dari besarnya nilai R Square, 

semakin mendekati 1 nilai R Square suatu model, maka semakin besar pengaruh 
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variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016), pada penelitian ini nilai R 

Square sebesar 63.8%, artinya bahwa semua variabel independen yaitu, total 

pembiayaan, non performing financing, dan earning before taxes and provisions 

mampu menjelaskan 63.8% pengaruhnya terhadap pemerataan laba, sedangkan 

sisanya sebesar 36.2% dijelaskan faktor-faktor lain diluar persamaan dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan pada tabel 4.9a, nilai R Square yang didapatkan sebesar 0.229 

yang berarti variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 22.9% 

pengaruhnya terhadap pemerataan laba, sedangkan 77.1% lainnya dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain. 

 

 
 

5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 
Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model, mempunyai pengaruh secara bebas bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen atau terkait. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka Ho 

tidak dapat diterima atau Ha diterima, menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2016). 
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Tabel 4.10 

Uji F (dengan variabel kontrol) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 6 .000 3.174 
 .038a 

  

Residual 
 

.003 
 

23 
 

.000 
 

 Total .004 29  

a. Predictors: (Constant), age, npf, ebtp, tf, car, size 

b. Dependent Variable: ppap 
 
 
 

Tabel 4.10a 

Uji F (tanpa variabel kontrol) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Regression ,001 3 ,000 3,002 ,045b 

1 Residual ,003 26 ,000 

 Total ,004 29  

a. Dependent Variable: ppap 

b. Predictors: (Constant), ebtp, npf, tf 
 
 
 

Fhitung berdasarkan tabel 4.10 dan tabel 4.10a, adalah sebesar 3.174 dan 
 

3.002 yang lebih besar dibandingkan dengan Ftabel yang sebesar 2.51 dan 2.99. Serta 

nilai signifikansi dari kedua tabel lebih kecil dari 0.05 (0.038 dan 0.045 < 0.05), 

jadi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu total 

pembiayaan, non performing financing, dan earning before taxes and provisions 

berpengaruh secara simultan terhadap dependen yaitu pemerataan laba. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

 

1. Bank Melakukan Praktik Manajemen Laba Dengan Menggunakan Pola 

Pemerataan Laba (Income Smoothing) 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian ini , maka 

terungkap bahwa pada 14 bank dengan asset terbesar di Indonesia untuk kurun 

waktu 2014 – 2016, terlihat bahwa 10 (sepuluh) bank terbukti melakukan 

pemerataan laba melalui Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) , 

sedangkan 4 (empat) lainnya tidak melakukan. Hipotesa pemerataan laba yang 

dilakukan pada 10 bank dimaksud terbukti melalui analisa index Eckel dimana 

ditemukan ke 10 bank tersebut memiliki angka index dibawah 1 (satu). 

Hal ini diperkuat dengan uji F yang membuktikan bahwa ketiga variabel 

independen (total pembiayaan, non performing financing, dan earning before taxes 

and provisions) secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen yaitu 

pemerataan laba (income smoothing) yang di proksikan dengan PPAP. 

Hasil temuan diatas memiliki perbedaan sekaligus persamaan dengan 

penelitian terdahulu. Boulila et al (2006) yang melakukan penelitian terhadap bank 

syariah menemukan adanya praktek pemerataan laba, walau tidak semuanya 

dilakukan melalui pembentukan PPAP. Sedangkan pada penelitian Perez et al 

(2006) yang dilakukan terhadap bank konvensional, terbukti bank melakukan 

manajemen laba via PPAP dimana dalam penelitiannya juga ditemukan variabel 

resiko kredit (NPF) dan profitabilitas (EBTP) secara simultan berpengaruh terhadap 

praktek pemerataan laba melalui PPAP sama dengan hasil penelitian ini. 
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2. Pengaruh Total Pembiayaan (TF) Terhadap Pemerataan Laba 

 
Mengacu pada table 4.6 (Uji T) variabel TF memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.641 atau diatas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05, dan nilai t table TF 

adalah .473. Yang artinya variabel total pembiayaan (TF) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pemerataan laba. 

Semakin besar total pembiayaan sebuah bank, maka potensi untuk 

menghasilkan laba semakin besar. Hal ini mengingat peningkatan pada total 

pembiayaan (TF) berarti aktiva produktif bank yang menghasilkan interest income 

pun meningkat. Pada sisi lain meningkatnya total pembiayaan juga 

mengindikasikan meningkatnya resiko yang diambil oleh bank dalam menyalurkan 

pinjamannya (Dendawijaya, Lukman, 2009). Untuk hal ini bank diwajibkan oleh 

otoritas keuangan (BI/OJK) untuk menyisihkan cadangan sesuai dengan profil 

resiko masing masing pinjaman (kolektibilitas). (SK Direksi Bank Indonesia 

No.31/148/KEP/DIR tahun 1998). Secara berdiri sendiri variabel TF ini memang 

tidak berpengaruh besar terhadap pemerataan laba, namun secara simultan dengan 

2 variabel independen lainnya yaitu Risiko Kredit (NPF) dan Profitabilitas (EBTP) 

maka pengaruh variabel ini (TF) terhadap pemerataan laba (variable dependen) 

adalah signifikan seperti yang terlihat pada hasil uji F (table 4.9) dimana Fhitung 

> Ftabel (3.174 > 2.51). Demikian pula pada kolom sig dimana ditemukan sig = 

0.038 < 0.05. 

Jadi dari hasil ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pada 

total pembiayaan (TF) tidak berarti secara otomatis akan terjadi peningkatan pada 
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tingkat laba. Hal ini mengingat adanya keharusan untuk menyisihkan cadangan 

(PPAP) dan juga adanya potensi pinjaman yang bermasalah. (tidak produktif). 

Pada penelitian yang dilakukan Bouilila et al (2010) terhadap bank syariah 

ditemukan rendahnya rasio TF terhadap Total asset, dengan mean yang hanya 

sebesar 53.4%. Sedangkan pada penelitian ini yang mengambil bank konvensional 

sebagai sampel nilai mean TF mencapai 90.4%. Hal ini menunjukan perbedaan 

yang cukup mencolok akan agresifitas bank syariah dibanding bank konvensional 

dalam mengembangkan usahanya. Bank konvensional lebih agresif untuk 

memberikan pinjaman yang berisiko, sedangkan bank syariah cenderung lebih 

berhati-hati. Hal ini menurut Rahman et al (2005) dalam Boulila et al. (2010), 

disebabkan bank syariah dalam menjalankan operasinya memiliki prinsip untuk 

menyeimbangkan antara Kebutuhan Moral dan Kebutuhan Materi (Balance 

between Moral and Material Requirement) sehingga tidak terlalu agresif dalam 

menyalurkan kredit yang beresiko. Hal ini juga kurang lebih menjelaskan mengapa 

dalam penelitiannya tidak semua bank syariah melakukan praktek pemerataan laba 

melalui pembentukan cadangan (PPAP). Dimana menurut Ismail et al. (2005) 

dalam Boulila et al. (2010), diketahui sebagian bank syariah memanaje laba melalui 

perubahan nilai pada aset aset sekuritas yang dimilikinya. 

3. Pengaruh Resiko Kredit (NPF) Terhadap Pemerataan Laba 

 
NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mencegah resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPF 

mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula resiko kredit 

yang ditanggung pihak bank. Bank dengan risiko kredit yang tinggi akan 
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memerlukan biaya yang lebih besar, baik dari kewajiban melakukan pencadangan 

penyisihan aktiva produktif (PPAP) maupun biaya biaya lainnya sehingga 

berpotensi menimbulkan kerugian bank (Darmawi, 2012). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis seperti yang tertera dalam tabel 4.6 (Uji T), 

variabel NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,039 atau dibawah dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05. thitung untuk variabel non performing financing adalah 

lebih besar dari ttabel (2.090 > 2.060). Artinya hasil uji ini menunjukan bahwa 

variabel resiko kredit (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. 

Pada penelitian yang dilakukan Boulila (2010) dan Zoubi and Al-Khazali 

(2007) yang dilakukan pada bank syariah, variabel ini (NPF) juga memiliki hasil 

yang positif (berpengaruh) terhadap pemerataan laba. Persamaan ini mencerminkan 

diadopsinya dynamic provisioning baik di bank syariah maupun bank bank dalam 

penelitian ini, dimana pembentukan cadangan (PPAP) nilainya dapat ber-ubah ubah 

sesuai dengan penggolongan kolektibilitas dari pinjaman yang bemasalah (NPF). 

4. Pengaruh Profitabilitas (EBTP) Terhadap Pemerataan Laba 

 
EBTP merupakan indikator kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari 

kegiatan operasionalnya. Besar kecilnya EBTP digunakan untuk melihat insentif 

yang dilakukan bank untuk melakukan pemerataan laba dengan mekanisme PPAP. 

Menurut Tobing dan Nur (2009) jika bank memiliki kinerja yang baik di tahun ini 

dan memprediksi kinerja yang tidak baik di waktu yang akan datang maka manajer 

bank akan menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu yang akan datang 

dengan cara mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP. Sedangkan jika 

bank memiliki kinerja yang tidak baik di tahun ini dan memprediksi kinerja yang 
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baik di waktu yang akan datang maka bank akan meningkatkan laba tahun ini 

dengan cara meminjam laba masa depan melalui penurunan beban PPAP. 

Menurut hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam tabel 4.6, variabel 

EBTP memiliki nilai probabilitas sebesar 0.347 atau diatas dari tingkat signifikansi 

sebesar 0.05. Hasil ini menunjukan bahwa EBTP (earning before taxes and 

provisions) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. 

Namun seperti yang tertera pada tabel 4.8 melalui pengujian (R Square) 

variable ini (EBTP) secara bersama (simultan) dengan 2 (dua) variable lainnya yaitu 

(TF) dan (NPF) memiliki nilai R Square 63.8% yang berarti pengaruhnya secara 

simultan terhadap pemerataan laba cukup signifikan. 

Dalam penelitiannya Boulila et al (2010) menemukan variabel profitabiltas 

(EBTP) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba melalui pembentukan 

PPAP, namun penelitian Perez et al. (2006) membuktikan sebaliknya. Perbedaan 

ini tidak terlepas dari perbedaan bank sampel yang digunakan antara kedua 

penelitian tersebut. Dimana Boulila et al. (2010) melakukan penelitian terhadap 

bank syariah sedangkan Perez et al. (2006) melakukan penelitiannya sama seperti 

penilitian ini, yaitu terhadap bank konvensional. Bank syariah menurut Rahman et 

al. (2005) dalam Boulila et al (2010) cenderung lebih berhati hati dalam 

menyalurkan dananya sehingga memiliki tingkat profitabiltas yang rata rata lebih 

rendah dibanding bank konvensional, sehingga pilihan untuk melakukan 

manajemen laba lebih banyak dilakukan melalui cara lain. 
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5. Pengaruh Permodalan (CAR) Terhadap Pemerataan Laba 

 
Dari hasil pengujian (uji T), variable kontrol ini (CAR) memiliki nilai 

signifikansi 0.171 yang berada diatas tingkat kepercayaan 0.05, yang berarti bahwa 

variabel kontrol ini tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek pemerataan laba. 

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa seluruh bank yang dijadikan sample dalam 

penelitian ini memiliki tingkat kecukupan modal (CAR) diatas dari ketentuan 

minimal yang ditentukan oleh otoritas (10.5%), seperti yang terlihat dalam data 

deskriptif statistik diatas (table 4.1) dimana terlihat bank bank dalam penelitian ini 

memiliki tingkat kecukupan modal (CAR) dengan mean 18.1%, nilai maximum 

26% dan minimum 14%. Yang artinya bank bank ini tidak memiliki masalah untuk 

memenuhi persyaratan permodalan dan oleh karenanya mereka cenderung lebih 

mempergunakan PPAP untuk kepentingan memanaje laba dibanding untuk 

kepentingan permodalan (CAR). 

Banyak penelitian tidak berhasil membuktikan hubungan yang kuat antara 

permodalan dan PPAP. Dalam penelitian Perez et al. (2006) dimana modal 

dimasukkan dalam variabel indepeden, hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh 

signifikan antara permodalan terhadap pembentukan PPAP. Namun Boulila et al. 

(2010) dalam penilitiannya menemukan hasil yang positif bahwa permodalan 

(CAR) berpengaruh positif terhadap pembentukan PPAP. Perbedaan yang terjadi 

mengindikasikan adanya perbedaan kondisi permodalan masing masing bank yang 

diteliti dalam pemenuhan syarat minimum CAR. Dimana bank yang sudah 

berkecukupan modalnya cenderung tidak mempergunakan PPAP untuk memanaje 

permodalannya. 
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6. Pengaruh Size (Total Aset) Terhadap Pemerataan Laba 

 
Ukuran Perusahaan (Size) dipilih sebagai salah satu variabel dalam 

penelitian ini dengan pertimbangan bahwa besar kecilnya suatu entitas bisnis 

merupakan salah satu komponen penting dalam menilai perusahaan. Menurut 

Akbas, H.E., Karaduman, H.A. (2012), dan Dinnul Alfian Akbar (2013) 

perusahaan/bank dengan total aset yang besar mencerminkan kemapanan 

perusahaan. Perusahaan yang sudah mapan biasanya kondisi keuangannya juga 

sudah stabil. 

Dari hasil uji t, variabel kontrol ini memiliki nilai signifikansinya 0.296 

yang berada diatas tingkat kepercayaan 0.05 (table 4.6). Artinya variabel kontrol ini 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. 

Pada penelitian terdahulu antara lain Zoubi dan Al-Khazali (2007), Boulila 

et al (2010). Hakim Ben Othman & Hounaida Mersni (2008) yang melakukan 

penelitiannya pada bank syariah, menemukan bank- bank dengan total aset yg besar 

memiliki rasio PPAP yang lebih tinggi dibanding bank-bank yang skalanya lebih 

kecil, sehingga terlihat ada hubungan positif antara pembentukan PPAP dengan 

ukuran (size) bank . Perbedaan yang terjadi antara penelitian ini dengan penelitian 

penelitian terdahulu dikarenakan rentang perbedaan ukuran total aset (size) pada 

bank bank penelitian ini tidak terlalu signifikan yaitu masing masing hanya dengan 

nilai minimum 7.82, maximum 9.02 dan mean 8.3124. Sedangkan pada penelitian 

boulila et al (2010) terdapat rentang perbedaan yang cukup jauh pada bank bank 

sampelnya yaitu nilai minimum 10.25, maximum 17.510 dan mean 13.706, 

sehingga perbedaan yang ada pada bank yang diteliti akan terlihat. 
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7. Pengaruh Age (Umur) Terhadap Pemerataan Laba 

 
Dari hasil pengujian, variabel kontrol ini memiliki nilai signifikansi 0.036 

yang berarti dibawah benchmark 0.05. Hal ini menunjukan bahwa variabel kontrol 

ini berpengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. Berbeda dengan penelitian 

terdahulu (Boulila et al, 2010) yang menjadikan (neraca konsolidasi) sebagai 

variabel kontrol nya, penelitian ini mengganti variabel tersebut dengan age (umur) 

sebagai variabel kontrol, dengan pertimbangan: 

a. Bahwa umur suatu entitas bisnis merupakan salah satu indikator penting 

dari kemampuan suatu usaha dalam menghadapi siklus ekonomi yang 

naik/turun. 

b. Neraca yang dipergunakan sebagai dasar dari penelitian ini adalah neraca 

konsolidasi bank dan anak anak perusahaannya. 

Dari penelitian Loderer & Waelchli (2010), Coad, et. al. (2012), dan 

Kipesha (2013), ditemukan bahwa umur perusahaan merupakan salah satu faktor 

terpenting yang menentukan pertumbuhan perusahaan, keragaman pertumbuhan 

perusahaan dan kemungkinan perusahaan dapat dibubarkan. 

8. Pengaruh Seluruh Variabel Terhadap Pemerataan Laba 

 
Dari pembahasan diatas terlihat bahwa variabel total pembiayaan (TF), 

Resiko Kredit (NPF) dan Profitabilitas (EBTP) secara simultan terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap praktek pemerataan laba melalui pembentukan 

cadangan (PPAP) baik memakai variabel kontrol maupun tidak. Walau bila secara 

sendiri sendiri hanya variabel resiko kreditlah (NPF) yang berpengaruh signifikan, 

sedangkan kedua variabel lainnya Total Pembiayaan (TF) dan Profitabilitas (EBTP) 
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tidak berpengaruh. Adapun pada 3 variabel kontrol yang dipergunakan, hanya 

variabel Age (umur) yang berpengaruh signifikan sedangkan 2 (dua) lainnya tidak 

berpengaruh terhadap praktek pemerataan laba. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Boulila et al (2010) yang menggunakan 

model enometrik yang sama dengan penelitian ini, namun menggunakan Bank 

syariah sebagai objek penelitiannya, terbukti sebagian dari bank syariah yang 

dijadikan objek penelitian, melakukan praktek pemerataan laba namun tidak 

menggunakan PPAP. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Perez dan 

Bovatier yang dilakukan pada bank konvensional, terbukti bank melakukan 

pemerataan laba melalui PPAP. 

 

 
 

4.5 Implikasi Manajerial 

 
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel Total Pembiayaan (TF) 

tidak memiliki pengaruh terhadap praktek pemerataan yang diproksikan dengan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Hal ini menandakan bahwa 

bank dengan pertumbuhan pinjaman yang tinggi tidak menjamin profitabilitasnya 

akan turut meningkat, mengingat semakin besarnya pinjaman yang diberikan maka 

resiko menjadi bermasalah (resiko kredit) bank juga turut meningkat. Implikasi dari 

resiko yang meningkat tersebut, adalah semakin besarnya potensi pinjaman yang 

menjadi tidak produktif (bermasalah). Konsekuensi lainnya adalah kewajiban 

pembentukan cadangan (PPAP) yang lebih besar sesuai dengan kolektibiltas 

masing masing pinjaman. 
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Berikutnya mengenai profitabilitas bank yang diproksikan dengan Earning 

Before Taxes And Provisions (EBTP), dalam penelitian ini terbukti tidak memiliki 

pengaruh terhadap pemerataan laba. Besar kecilnya EBTP mencerminkan 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Untuk 

hal ini manajemen mempunyai kepentingan untuk memanaje laba sesuai dengan 

konsep agency theory dimana manajemen dapat menggunakan diskresinya sesuai 

dengan kepentingannya pada saat itu. Sebagai ilustrasi, jika bank memiliki kinerja 

yang profitable di tahun ini dan memprediksi kondisi yang akan memburuk di 

waktu yang akan datang, maka manajemen bank memiliki ruang untuk mengurangi 

laba melalui peningkatan beban PPAP di tahun berjalan yang kemudian dapat 

digunakan pada tahun mendatang. Perlu di garis bawahi bahwa PPAP merupakan 

komponen pembentuk modal (Tier 2) dan komponen pretax income yang 

berpengaruh terhadap laba yang digunakan untuk menghitung pajak yang 

dibayarkan. Jadi sesuai dengan hasil ujinya, dalam hal ini EBTP (secara 

independen) tidak memiliki pengaruh terhadap pemerataan laba. Agar EBTP dapat 

berpengaruh terhadap pemerataan laba maka diperlukan intervensi dari manajemen. 

Dimana manajemen dapat melakukan hak diskresi nya untuk memperbesar atau 

memperkecil pencadangan (PPAP) sesuai dengan kepentingannya pada saat itu dan 

mendatang. 

Sedangkan keterkaitan variabel resiko kredit (NPF) dengan pemerataan laba 

(melalui pembentukan PPAP) terbukti dari hasil ujinya. (dimana “NPF berpengaruh 

terhadap pemerataan laba) . Nilai NPF yang rendah mengindikasikan bank memiliki 

potensi menghasilkan laba yang besar, baik dari pendapatan bunga maupun dari 

kewajiban untuk membentuk PPAP yang secara proporsional akan kecil. 
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Sedangkan nilai resiko kredit (NPF) yang besar mempunyai implikasi bank tersebut 

akan mendapat tekanan dalam hal profitabilitasnya karena besarnya pinjaman yang 

tidak produktif. Selain itu besarnya tingkat NPF juga membawa konsekuensi 

kewajiban membentuk cadangan (PPAP) yang lebih besar sesuai dengan profil 

resiko/kolektibilitas pinjaman. Dalam melakukan pemerataan laba manajemen 

bank memiliki diskresi untuk menentukan besar kecilnya pencadangan (PPAP) 

sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. 

Sedangkan untuk variabel kontrol yang digunakan yaitu 1) CAR, 2) Size 

dan, 3) Age, hasil pengujian membuktikan bahwa ada atau tidaknya ke 3 variable 

ini tidak mengubah hasil akhir dari penelitian. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dilihat bahwa secara sendiri- 

sendiri, variable Total Pembiayaan (TF) serta Profitabilitas (EBTP) tidak 

berpengaruh terhadap hipotesis penelitian ini yaitu: pemerataan laba melalui PPAP, 

dan hanya variabel resiko kredit (NPF) yang berpengaruh terhadap praktek 

pemerataan laba (sesuai dengan hipotesis penelitian). Namun secara simultan ketiga 

variable tersebut diatas terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap praktek 

pemerataan laba melalui PPAP. Hal diatas ini terjadi mengingat variabel resiko 

kredit (NPF) adalah variabel yang sentral dalam pembentukan cadangan suatu bank. 

Besar kecilnya pembentukan cadangan (PPAP) secara linear berhubungan langsung 

dengan besar kecilnya pinjaman yang bermasalah (kualitas/kolektibilitas pinjaman) 

pada suatu bank. Sedangkan insignifikansi yang terdapat pada ke 2 (dua) variabel 

lainnya yaitu Total Pembiayaan (TF) dan Profitabilitas (EBTP) yang berbeda 

dengan hasil dari penelitian penelitian sebelumnya, tidak lepas dari adanya 

perbedaan bank bank yang diteliti (Bank konvensional vs Bank Syariah) dimana 
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terdapat perbedaan philosopis yang mendasar antara bank bank konvensional dan 

bank berbasis syariah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dimana 

menurut Karim dan Ali (1989) dalam Boulila et al (2010) Bank bank konvensional 

cenderung lebih agresif dan bebas dalam memberikan pinjaman dan lebih 

berorientasi pada profit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan Penelitian 

 

1. Berdasarkan hasil uji yang menggunakan indeks Eckel pada penelitian ini, 

dari 14 bank sampel terbukti 10 diantaranya melakukan pemerataan laba 

sedangkan sisanya (4 bank) tidak melakukan pemerataan laba. Hasil Eckel 

dimaksud menunjukkan bahwa 10 bank konvensional tersebut memiliki 

angka indeks Eckel yang kurang dari 1 (< 1), sedangkan sisanya memiliki 

angka indeks Eckel yang lebih besar dari 1 (> 1). 

2. Berdasarkan data yang telah teruji menggunakan analisis parsial (uji t) dan 

uji signifikasi simultan (uji f), maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Total pembiayaan (TF) tidak memiliki pengaruh terhadap 

pemerataan laba. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas signifikansi 

TF sebesar (0.641>0.05) sehingga, dapat disimpulkan total 

pembiayaan tidak memiliki pengaruh terhadap pemerataan laba. 

b. Non perfoming financing atau resiko kredit (NPF) berpengaruh 

terhadap pemerataan laba. Hal ini di tunjukan oleh nilai probabilitas 

signifikansi NPF sebesar (0.039<0.05), maka berdasarkan hasil 

tersebut non performing financing (NPF) terbukti berpengaruh 

terhadap pemerataan laba. 

c. Profitabilitas atau Earning before taxes and provisions (EBTP) tidak 

memiliki pengaruh terhadap pemerataan laba. Hal ini terbukti dari 

nilai probabilitas signifikansi EBTP sebesar (0.347>0.05), sehingga, 
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dapat disimpulkan bahwa earning before taxes and provisions tidak 

memiliki pengaruh terhadap pemerataan laba. 

d. Total Pembiayaan (TF), Risiko Bank (NPF), dan Profitabilitas 

(EBTP) secara simultan berpengaruh terhadap pemerataan laba. Hal 

ini dibuktikan dari uji statistik F dalam penelitian ini Fhitung lebih 

besar dibandingkan dengan Ftabel yang sebesar (3.174>2.51). 

 

 
 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 
Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada 14 bank dengan total aset terbesar pada 

rentang periode 2014-2016, dan dari 14 bank tersebut hanya 10 bank yang 

terbukti melakukan pemerataan laba. 

2. Berdasarkan hasil uji R2, penelitian ini hanya mampu menunjukan sebesar 

63.8% pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

(pemerataan laba). Sedangkan sisanya yaitu 36.2% mengindikasikan adanya 

faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependennya yaitu 

seperti variabel kondisi ekonomi, kondisi sosial politik nasional, faktor 

internal bank, dan lain lain. 

3. Penelitian ini diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic 21, dan data 

ini belum pernah coba diolah dengan program sejenis seperti e-views 

maupun aplikasi pengolahan data lainnya sehingga ke akuratan hasil 

pengolahan masih belum dapat dibandingkan. 
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5.3 Saran 

 
Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian diperluas sehingga tidak terbatas pada sample 14 bank 

dengan total aktiva terbesar, dan rentang waktu penelitian diperlebar 

menjadi 5 atau 8 tahun. 

2. Penelitian yang sama dapat dilakukan khusus pada bank milik pemerintah 

daerah (BUMD) guna mempelajari apakah praktek yang sama juga 

dipergunakan oleh manajemen bank milik provinsi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap 

praktek manajemen laba dimana bank menggunakan variabel yang berbeda 

Misalnya melalui akunting akrual diskresioner (discretionary accruals) 

yang juga memberikan manajemen ruang untuk “memanipulasi” 

pendapatan sesuai dengan kepentingannya. 

4. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi fenomena penggunaan 

kewajiban pembentukan cadangan (PPAP) oleh bank untuk memanaje 

permodalannya dengan tujuan memenuhi rasio minimum modal yang 

ditetapkan oleh otoritas (CAR), terutama pada bank bank yang rasio 

permodalannya (CAR) tidak besar. 
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Lampiran 1 

Perkembangan PPAP Bank Sampel 

Nama 
Bank 

 

Periode 
 

PPAP 

BRI 2014 0,020154241 

BRI 2015 0,019958625 

BRI 2016 0,022724393 

Mandiri 2014 0,023552898 

Mandiri 2015 0,02760815 

Mandiri 2016 0,033984358 

CIMBNiaga 2014 0,02650485 

CIMBNiaga 2015 0,031289874 

CIMBNiaga 2016 0,03385094 

Panin 2014 0,012458693 

Panin 2015 0,016557454 

Panin 2016 0,016464492 

Permata 2014 0,010972471 

Permata 2015 0,019914932 

Permata 2016 0,070568934 

Maybank 2014 0,011634544 

Maybank 2015 0,014268856 

Maybank 2016 0,013349962 

Danamon 2014 0,02031803 

Danamon 2015 0,023927906 

Danamon 2016 0,026665887 

OCBC 2014 0,014166573 

OCBC 2015 0,015461278 

OCBC 2016 0,022789627 

UOB 2014 0,008221477 

UOB 2015 0,009480893 

UOB 2016 0,012152697 

Mega 2014 0,007084665 

Mega 2015 0,009522058 

Mega 2016 0,007078833 
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Lampiran 2 

Ringkasan PBI No. 15/ 12 /PBI/2013 Tentang Permodalan 
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Lampiran 3 

Histogram dan Normal Probability Plot 
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Lampiran 4 

Koefisien Korelasi 

 
Coefficient Correlationsa

 

Model age npf ebtp tf car size 

1 Correlations age 1,000 ,175 -,029 ,167 -,126 ,362 

 npf ,175 1,000 -,231 -,058 -,161 ,308 

 ebtp -,029 -,231 1,000 ,259 -,431 -,616 

 tf ,167 -,058 ,259 1,000 ,178 -,269 

 car -,126 -,161 -,431 ,178 1,000 ,047 

 size ,362 ,308 -,616 -,269 ,047 1,000 

Covariances age 1,146E-10 1,247E-7 -6,760E-8 7,107E-8 -1,252E-7 3,242E-8 

 npf 1,247E-7 ,004 -,003 ,000 -,001 ,000 

 ebtp -6,760E-8 -,003 ,048 ,002 -,009 -,001 

 tf 7,107E-8 ,000 ,002 ,002 ,001 -8,943E-5 

 car -1,252E-7 -,001 -,009 ,001 ,009 3,630E-5 

 size 3,242E-8 ,000 -,001 -8,943E-5 3,630E-5 6,993E-5 
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