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ABSTRAK 

 Penyisihan kerugian kredit pada bank memainkan peranan penting dalam 

menjaga stabilitas dan kesehatan bank, serta memenuhi fungsi bank dalam 

menyalurkan dana masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

income smoothing dan perilaku prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit, serta peran dari adopsi IAS 39 pada PSAK 55 dalam 

memoderasi pengaruh kedua variabel tersebut. Objek penelitian ini adalah bank 

umum konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 

penelitian 2008-2017. Dengan menggunakan metode purposive sampling, 

diperoleh 20 sampel bank dan 196 observasi. Pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa income smoothing 

berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian penurunan nilai, prosiklikalitas 

perbankan dan adopsi IAS 39 pada PSAK 55 tidak berpengaruh signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit, serta adopsi IAS 39 pada PSAK 55 

mampu memperlemah pengaruh positif income smoothing, namun tidak mampu 

memoderasi pengaruh prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian penurunan nilai 

kredit. 

Kata kunci: Income smoothing, prosiklikalitas, cadangan kerugian penurunan 

nilai, IAS 39, PSAK 55 
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ABSTRACT 

Loan loss provisions in banks plays a vital role in maintaining the stability 

and health of banks, as well as fulfilling the function of banks in channeling public 

funds. This study aims to determine the effect of income smoothing and the behavior 

of procyclicality against reserves of credit losses losses, as well as the role of 

adoption of IAS 39 in PSAK 55 in moderating the influence of these two variables. 

The object of this study are conventional commercial banks that are listed on the 

Indonesia Stock Exchange within the research period of 2008-2017. By using 

purposive sampling method, I obtained 20 bank samples and 196 observations. The 

hypotheses in this research are tested using multiple regression analysis. This study 

shows that income smoothing has a positive influence on loan loss provisions, 

whereas procyclicality and IAS 39 adoption in PSAK 55 do not affect loan loss 

provisions significantly. Meanwhile, IAS 39 adoption in PSAK 55 weakens the 

positive influence of income smoothing, however it cannot moderate the influence 

of procyclicality on loan loss provisions. 

Keywords: Income smoothing, procyclicality, loan loss provisions, IAS 39, PSAK 

55 

xvi 
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    BAB I 

   PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perbankan adalah salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar dalam 

perekonomian suatu negara. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang 

sedemikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka 

pembinaan dan pengawasan yang efektif perlu senantiasa dilakukan terhadap 

lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan industri perbankan yang saling terhubung 

dan adanya ketergantungan perekonomian nasional dan global pada perbankan 

(Wood dan Wood, 2005). Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank wajib 

menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (Abubakar dan 

Handayani, 2017). Bank yang mengalami kegagalan dapat menyebabkan terjadinya 

krisis pada bank tersebut sehingga dapat mengganggu kinerja bank bahkan menjadi 

risiko bagi sistem ekonomi negara (Sari, 2013). 

Intermediasi adalah merupakan fungsi utama bank sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang menyatakan bank merupakan 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Haryati, 2009). Fungsi 

intermediasi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan, 

di mana dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam lalu lintas pembayaran dan pembiayaan dalam rangka pembangunan 
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nasional, dan oleh sebab itu negara sebagai pihak yang memiliki peran penting 

dalam perkembangan di bidang sektor jasa keuangan dengan memberikan kerangka 

peraturan dan pihak yang mengawasi terlaksananya peraturan tersebut (Maulidiana, 

2014).  

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang 

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, bahwa dalam rangka menciptakan 

disiplin pasar (market discipline) dan sejalan dengan perkembangan standar 

internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan 

kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh 

masyarakat dan pelaku pasar, sehingga bank diwajibkan untuk menyusun, 

mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi yang berisi laporan 

keuangan, informasi kinerja keuangan, dan informasi lainnya.  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, Laporan 

Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat 

keputusan ekonomi. 

Salah satu aspek dari kegiatan perbankan yang diatur pelaksanaannya dan 

wajib diungkapkan dalam laporan keuangan adalah mengenai Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN) pada kredit perbankan, atau yang sebelumnya dikenal 

dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penurunan nilai 
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adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh 

kembali, sedangkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (impairment loss) adalah 

jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat 

diperoleh kembali dari aset (Febriati, 2013).  

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008), Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai adalah cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat 

bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset 

keuangan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah 

pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan berdampak pada 

estimasi arus kas masa depan. Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih 

antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan 

yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. 

Dalam industri perbankan, penyisihan kredit macet merupakan objek yang 

sering dijadikan manipulasi laba oleh manajer dibandingkan jenis akrual lainnya 

dikarenakan unsur subjektivitas yang tinggi dalam penentuan besarnya penyisihan 

kerugian kredit (Ma, 1998). Meningkatnya biaya kerugian kredit akan berdampak 

pada penurunan laba bersih, sedangkan penundaan pembebanan biaya kerugian 

kredit akan meningkatkan laba bersih. Dalam periode di mana laba bank rendah, 

akan meningkatkan insentif bagi manajemen untuk menunda pembebanan biaya 

kerugian kredit atau mengurangi besaran kerugian kredit untuk meningkatkan laba 

bersih bank tersebut (Anggraita, 2012). Saat ini, penentuan CKPN didasarkan pada 

data historis dan adanya valuasi debitur yang didasarkan pada professional 
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judgement dari pihak manajemen sehingga tindakan diskresioner sangat mungkin 

dilakukan (Oktavianti, 2015). 

Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang 

terpusat pada informasi laba dan cenderung mengabaikan prosedur dalam 

memperoleh laba tersebut memicu suatu konflik keagenan, karena tiap-tiap pihak 

baik principal maupun agent mempunyai perbedaan kepentingan dan sama-sama 

memperjuangkan kepentingannya masing-masing (Ratnasari, 2012). Kondisi 

tersebut mendorong manajemen sebagai pihak internal melakukan perilaku yang 

tidak semestinya dilakukan (dysfunctional behaviour) yaitu mengubah data laporan 

keuangan dengan cara meratakan laba (income smoothing) (Santoso dan Salim, 

2017).  

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan 

menunda informasi keuangan dengan menggunakan metode dan prosedur akuntansi 

yang diterima dan diakui secara umum (Sulistyanto, 2008). Emiten perbankan 

dituntut memenuhi beragam ketentuan laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 4/POJK/03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan dalam 

menilai kinerja atau tingkat kesehatan perbankan, sehingga membuat manajer 

diduga cenderung melakukan manajemen laba agar dapat memenuhi kriteria yang 

disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Sari, 2012). 

Ketidakwajaran dalam pengukuran CKPN juga dapat mengimplikasikan 

adanya perilaku prosiklikalitas oleh bank. Pencadangan CKPN yang dapat 

Pengaruh Income Smoothing..., Nadya Trinova, Ak.-Ibs, 2018



5 
 

Indonesia Banking School 

memunculkan perilaku prosiklikalitas adalah pada komponen non diskresioner, di 

mana pencadangan dibuat untuk menutupi kerugian kredit pada portfolio kredit 

(Whalen, 1994; Beaver dan Engel, 1996 pada Bouvatier dan Lepetit, 2006). 

Pencadangan ini bersifat backwards looking karena perbankan menghubungkan 

pencadangan non diskresioner pada kerugian kredit yang teridentifikasi. Ketika 

perekonomian sedang membaik, kerugian kredit yang teridentifikasi lebih sedikit, 

sehingga pencadangan kerugian kredit lebih rendah. Ketika perekonomian sedang 

memburuk, pencadangan kerugian kredit meningkat karena meningginya non 

performing loan. Sehingga, komponen non diskresioner pada CKPN 

mengakibatkan perilaku prosiklikalitas pada bank yang dapat mengarah pada 

kesalahan pada penilaian kerugian kredit ekspektasian (Bouvatier dan Lepetit, 

2006).  

Standar akuntansi yang berkualitas sangat penting dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan yang mengantar kepada terciptanya informasi 

keuangan yang akurat, sistematis dan dapat dipercaya, sehingga dapat membantu 

para penentu keputusan dalam mengambil keputusan yang tepat bagi kelangsungan 

suatu usaha, dan untuk pengambilan keputusan investasi bagi investor (Dian dan 

Titik, 2012). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan yang 

berkualitas adalah laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dapat 

dibandingkan. 

Dengan adanya tuntutan untuk memenuhi standar kualitas laporan keuangan 

dalam menghadapi era globalisasi, maka Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan perekonomian terbesar di dunia, harus melakukan konvergensi standar 
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akuntansi, yaitu menyesuaikan standar akuntansi nasional dengan standar akuntansi 

yang berlaku secara internasional. Standar akuntansi internasional yang dimaksud 

adalah standar yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board 

(IASB), yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS). 

 Sebelumnya, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) mengacu pada United States Generally Accepted 

Accounting Standard Principle (US GAAP). Konvergensi IFRS tersebut 

diharapkan dapat (1) memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan 

penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional 

(enhance comparability); (2) meningkatkan arus investasi global melalui 

transparansi; (3) menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising 

melalui pasar modal secara global; dan (4) menciptakan efisiensi penyusunan 

laporan keuangan.  

Dalam banyak kasus, IFRS lebih fleksibel daripada U.S. GAAP. IFRS 

secara umum mempunyai lebih sedikit garis haluan yang jelas daripada U.S. 

GAAP, dan lebih banyak judgment yang diharuskan dalam menerapkan IFRS. IFRS 

dikatakan sebagai principles-based accounting system (broad principles with 

limited detailed rules) dan U.S. GAAP sebagai rule-based system. Namun, dalam 

beberapa kasus, IFRS lebih detail daripada U.S. GAAP (Ball, 2006)  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang 

diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan 
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Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator 

pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. 

Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan 

konvergen dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang 

berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan 

antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 

Januari 2015.  

Salah satu standar akuntansi yang memiliki pengaruh yang signifikan pada 

perbankan adalah PSAK 55, yang mengatur tentang Instrumen Keuangan: 

Pengukuran dan Pelaporan, yang diadopsi dari IAS 39: Financial Instruments. 

PSAK 55 mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset 

keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non 

keuangan.  

Sebelum dikeluarkannya PSAK 55 (2006) yang merupakan adopsi dari 

International Accounting Standards (IAS) 39 (2005), perlakuan akuntansi terhadap 

pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan mengacu pada berbagai PSAK 

yaitu PSAK 10, PSAK 28 (1996), PSAK 31 (2000), PSAK 36 (1996), PSAK 42 

(1998), PSAK 43 (1997), PSAK 55 (1999) dan khususnya diatur pada PSAK 50 

(1998). Perubahan standar mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen 

keuangan ini mendorong adanya penyempurnaan terhadap Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008 sebagai petunjuk lebih 
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teknis dari standar akuntansi keuangan yang terkait dengan perbankan (Boediono, 

2008).  

Di sektor perbankan, penerapan kedua PSAK hasil adopsi IAS ini menurut 

Anggraita (2012) berdampak pada penyisihan kerugian kredit atau cadangan 

kerugian penurunan nilai (CKPN). Dengan adanya IAS 39, suatu entitas hanya 

dapat mengakui penurunan nilai jika terdapat bukti obyektif dari penurunan nilai. 

Bukti obyektif tersebut dapat berupa kesulitan keuangan signifikan dari debitur, 

pelanggaran kontrak, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal ini berarti 

bank tidak diperkenankan untuk mencadangkan kerugian kredit berdasarkan 

kemungkinan kredit macet (expected loss), tetapi harus berdasarkan objektivitas 

(Adzis et al, 2016). Pendekatan ini disebut dengan incurred loss approach. Evaluasi 

atas terdapatnya bukti objektif penurunan nilai harus dilakukan pada setiap tanggal 

neraca. Dengan adanya peraturan mengenai bukti obyektif ini, maka diharapkan 

praktik income smoothing melalui CKPN dapat berkurang karena mengurangi 

subyektivitas dari pencadangan kredit (Adzis et al, 2016). 

Implikasi lain dari penerapan IAS 39 adalah dampaknya terhadap perilaku 

prosiklikalitas di perbankan. CKPN dapat berperilaku secara prosiklikal maupun 

kontrasiklikal, tergantung pada karakteristik pencadangan yang backward looking 

(non diskresioner) atau forward looking (diskresioner). Pencadangan yang 

backward looking berarti pencadangan dilakukan ketika ada kredit yang 

bermasalah. Hal ini berpotensi memunculkan masalah pengawasan kredit yang 

berkurang ketika perekonomian sedang baik dan jumlah kredit yang bermasalah 

sedikit, sehingga pencadangan kredit rendah. Sebaliknya, ketika perekonomian 
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kurang baik pencadangan meningkat secara drastis karena munculnya kredit yang 

bermasalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencadangan yang backward 

looking menunjukkan perilaku proksiklikal (Bolt et al, 2012). Di sisi lain, 

pencadangan yang bersifat forward looking berperilaku kontrasiklikal. Dengan 

pencadangan yang berperilaku kontrasiklikal, maka bank kan mencadangkan 

kerugian kredit secara ekspektasian (expected loss model), yaitu dengan melakukan 

pencadangan sepanjang siklus bisnis, dengan menambahkan pencadangan ketika 

perekonomian kurang baik, dan menguranginya ketika perekonomian sedang baik 

(Pool et al, 2015). 

Selama ini, penelitian sebelumnya yang mempelajari dampak income 

smoothing dan perilaku prosiklikalitas perbankan terhadap penyisihan kerugian 

kredit, dengan menggunakan IAS 39 sebagai variabel pemoderasi, menunjukkan 

hasil yang inkonsisten, dikarenakan objek penelitian yang dilakukan di berbagai 

negara-negara yang berbeda, termasuk penerapan IFRS yang bersifat wajib atau 

voluntary. Leventis dan Dimitropoulos (2011) menemukan bahwa penerapan IAS 

39 dapat memoderasi secara negatif signifikan hubungan antara income smoothing 

dan CKPN.  Packer dan Zhu (2012) menemukan bahwa income smoothing memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap CKPN, namun tidak mempelajari bagaimana 

penerapan IAS 39 dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya. Namun Ozili 

(2015) menemukan bahwa IAS 39 dapat memoderasi secara positif signifikan 

hubungan antara income smoothing dan CKPN. 

Penelitian yang mempelajari pengaruh IAS 39 dalam memoderasi hubungan 

prosiklikalitas terhadap CKPN juga masih sedikit. Ozili (2015) menemukan bahwa 
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IAS 39 dapat memoderasi hubungan perilaku prosiklikalitas perbankan terhadap 

CKPN secara positif signifikan. Packer dan Zhu (2012) menemukan bahwa perilaku 

proksiklikalitas berpengaruh negatif signifikan terhadap CKPN. Namun, Adzis 

(2016) menemukan bahwa penerapan IAS 39 tidak dapat memoderasi hubungan 

antara perilaku prosiklikalitas perbankan terhadap CKPN. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Adzis et al (2016) 

mengenai peran IAS 39 dalam memoderasi hubungan antara income smoothing dan 

perilaku prosiklikalitas perbankan terhadap penyisihan kerugian kredit di Hong 

Kong, dan berkontribusi dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini akan memperluas 

rentang waktu penelitian menjadi 10 tahun, yaitu dari tahun 2008-2017, 

dikarenakan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia umumnya hanya 

mengambil rentang waktu yang sangat pendek. Kedua, penelitian ini akan menguji 

pengaruh prosiklikalitas pada perbankan di Indonesia terhadap CKPN dengan 

menggunakan IAS 39 sebagai variabel pemoderasi, karena hubungan ini belum 

pernah dipelajari sebelumnya pada perbankan di Indonesia.  Ketiga, penelitian ini 

hanya akan memfokuskan pada bank yang sahamnya terdaftar di bursa efek. 

Untuk meningkatkan keandalan dari hasil penelitian, penelitian ini akan 

menggunakan beberapa variabel pengendali. Variabel pengendali yang digunakan 

adalah pertumbuhan kredit dan non performing loan, untuk mengendalikan 

komponen non diskresioner pada penyisihan kerugian kredit (Adzis et al., 2016).  

Selain kedua variabel tersebut, penelitian ini juga akan menambahkan variabel 

ukuran perusahaan untuk mengendalikan pengaruh ukuran perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah "Pengaruh 

Income Smoothing dan Perilaku Prosiklikalitas Perbankan Terhadap Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai Kredit Perbankan di Indonesia Dengan Adopsi IAS 39 

Pada PSAK 55 sebagai Pemoderasi".  

1.2. Identifikasi Masalah  

Penyisihan kerugian kredit pada bank memainkan peran penting dalam 

menjaga stabilitas dan kesehatan bank, serta memenuhi fungsi mereka dalam 

menyalurkan dana masyarakat; sehingga regulator mewajibkan bank untuk 

memiliki penyisihan kerugian kredit yang memadai untuk memitigasi kerugian 

yang diekspektasikan, walaupun tidak ada definisi yang jelas mengenai penyisihan 

kerugian kredit yang memadai (Ozili dan Outa, 2017). 

Walaupun penyisihan kerugian kredit memiliki peran penting pada bank 

yang akan bermuara pada stabilitas sistem keuangan, bank terbukti menggunakan 

penyisihan kerugian kredit untuk melakukan perataan laba (Adzis et al., 2016, 

Bouvatier et al., 2014). Income smoothing mengurangi volatilitas laba bersih, 

namun tidak mencerminkan kinerja bank yang sebenarnya, sehingga menghasilkan 

informasi yang tidak benar bagi pemegang saham dan regulator (Adzis et al., 2016).  

Supervisi perbankan yang kurang ketat, kerap dimanfaatkan perbankan untuk 

menunda pengalokasian penyisihan kerugian kredit  yang mengakibatkan risiko 

dibiarkan berakumulasi pada saat kondisi booming, dan alokasi provisi umumnya 

dilakukan pada saat perekonomian lesu. Kondisi ini akan meningkatkan 

prosiklikalitas melalui pemotongan lending yang cukup besar oleh perbankan. Bank 
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cenderung menunda alokasi provisi hingga penurunan kualitas pinjaman menjadi 

nyata pada saat ekonomi memburuk (Pakpahan, 2015).  

Beberapa organisasi berpendapat bahwa incurred loss approach pada IAS 

39 meningkatkan efek prosiklikalitas pada regulasi perbankan dan meminta agar 

badan standar akuntansi yang berwenang mengembangkan standar akuntansi yang 

memungkinkan pencadangan yang bersifat forward looking (BCBS, 2009; 

Financial Risk Advisory Group, 2009; Financial Stability Forum, 2009; G20, 

2009). Namun, incurred loss dalam IAS 39 diharapkan dapat mencegah bank dari 

penyalahgunaan penyisihan kerugian kredit untuk memanipulasi angka akuntansi 

dan kewajiban modal regulator atau income smoothing (Adzis et al., 2016). 

Dengan adanya penerapan IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada 2 tahun 

mendatang, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak income 

smoothing, prosiklikalitas perbankan dengan menggunakan IAS 39 sebagai variabel 

pemoderasi terhadap penyisihan kerugian kredit, untuk menjadi evaluasi bagi 

perbankan dan regulator dalam menerapkan kebijakan yang baru. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengaruh income smoothing terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit? 

2. Apakah pengaruh perilaku prosiklikalitas terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit? 
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3. Apakah pengaruh penerapan IAS 39 terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit? 

4. Apakah penerapan IAS 39 dapat memoderasi hubungan antara 

income smoothing dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit? 

5. Apakah penerapan IAS 39 dapat memoderasi hubungan antara 

perilaku prosiklikalitas perbankan dan cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit? 

1.4. Ruang Lingkup Masalah 

Di dalam sebuah penelitian, pembatasan masalah sangat diperlukan untuk 

menjamin keabsahan dari kesimpulan yang diperoleh. Oleh karena itu, ruang 

lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian hanya meliputi bank umum konvensional yang terdaftar di 

BEI, baik bank nasional maupun asing. 

2. Penelitian hanya dilakukan dalam periode 2008-2017. 

3.Penelitian ini hanya akan menguji dampak income smoothing dan perilaku 

prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit, namun 

tidak menguji pengaruh capital management dan signaling terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit (Adzis et al (2016); Ozili (2015)). 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Mengetahui pengaruh income smoothing terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit 

2. Mengetahui pengaruh perilaku prosiklikalitas terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit 

3. Mengetahui pengaruh adopsi IAS 39 pada PSAK 55 terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

4. Mengetahui apakah adopsi IAS 39 pada PSAK 55 dapat memoderasi 

hubungan antara income smoothing dan cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit 

5. Mengetahui apakah adopsi IAS 39 pada PSAK 55 dapat memoderasi 

hubungan antara perilaku prosiklikalitas perbankan dan cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi regulator perbankan 

serta dewan standarisasi dalam mengevaluasi standar yang masih berlaku dan 

masukan untuk penerapan standar yang terbaru. Bagi sektor perbankan, penelitian 

ini diharapkan agar menjadi masukan supaya bank dapat melaksanakan prinsip 

kehati-hatian dan tata kelola yang lebih baik. Terakhir, secara akademis, penelitian 

ini diharapkan memberikan kontribusi literatur yang bermanfaat dan memperkaya 

pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi dan perbankan.  
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1.7. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diberikan untuk mempermudah 

gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang 

terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:  

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, dan juga dijelaskan secara rinci 

mengenai identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori, bahasan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini.  

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian dilaksanakan 

secara operasional. Data-data penelitian, variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian, definisi operasional dari variabel 

penelitian, bagaimana sampel ditentukan, serta jenis dan sumber data 

serta metode pengumpulan data maupun metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian.  

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  
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Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data 

yang digunakan, serta interpretasi dan argumentasi dari hasil penelitian.  

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi dalam bab ini tertera 

kesimpulan yang menyajikan secara singkat apa yang diperoleh dari 

pembahasan, keterbatasan yang berisi tentang kelemahan dari 

penelitian, serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

hasil penelitian dan untuk penelitian selanjutnya. 
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   BAB II 

  LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan sebuah dasar kerangka berpikir dari penelitian 

ini, karena kerangka pemikiran yang kuat berlandaskan pada teori yang kuat. 

Adapun teori yang digunakan adalah teori keagenan, aset produktif, kredit, 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit, manajemen laba, income smoothing, 

perilaku prosiklikalitas perbankan, IFRS, dan IAS 39. 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terdapat 

dalam manajemen suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan 

hubungan keagenan (agency relationship) sebagai hubungan yang timbul karena 

adanya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan agen untuk 

melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal terjadi pemisahan 

kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar, Jensen dan Meckling 

(1976) menggambarkan dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara 

manajer dengan pemegang saham (shareholders) dan antara manajer dengan 

pemberi pinjaman (bondholders). Hubungan kontraktual ini agar dapat berjalan 

lancar, prinsipal mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan 

hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan 

angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. 

Perancangan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan 
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prinsipal dalam hal terjadi konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori 

keagenan (Scott, 2015).  

Eugene Fama menjelaskan dalam Agency Problems and The Theory of the 

Firm (1980) tentang masalah keagenan sebagai berikut. 

The function of management is to oversee the contracts among factors and 

to ensure the viability of the firm. For the purposes of the managerial labor 

market, the previous associations of a manager with success and failure are 

informational about his talents. The manager of a firm, like the coach of any 

team, may not suffer any immediate gain or loss in current wages from the 

current performance of his team, but the success or failure of the team 

impacts his future wages, and this gives the manager a stake in the success 

of the team. The firm's security holders provide important but indirect 

assistance to the managerial labor market in its task of valuing the firm's 

management. A security holder wants to purchase securities with 

confidence that the prices paid reflect the risks he is taking and that the 

securities will be priced in the future to allow him to reap the rewards (or 

punishments) of his risk bearing. Thus, although an individual security 

holder may not have a strong interest in directly overseeing the management 

of a particular firm, he has a strong interest in the existence of a capital 

market which efficiently prices the firm's securities. The signals provided by 

an efficient capital market about the values of a firm's securities are likely 

to be important for the managerial labor market's revaluations of the firm's 

management. (Fama, 1980, p.292). 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Fama (1980),  

fungsi manajemen adalah mengawasi kontrak-kontrak atas faktor produksi dan 

memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Walaupun manajer tidak menerima 

imbalan secara langsung untuk kinerja perusahaan saat ini, namun kesuksesan atau 

kegagalan perusahaan akan berdampak langsung pada kompensasi yang ia terima 

di masa mendatang, sehingga manajer memiliki kepentingan dalam kesuksesan atau 

kegagalan perusahaan. Sementara itu, pemegang sekuritas  (sekuritas hutang atau 

ekuitas) mengharapkan harga sekuritas yang dibayarnya sebanding dengan risiko 
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yang diterimanya, sehingga sinyal yang diberikan oleh pasar modal yang efisien 

mengenai nilai sekuritas perusahan sangat penting bagi manajemen perusahaan. 

Konsep keagenan menekankan kompleksitas yang berpotensi terjadi dengan 

adanya informasi asimetris dan tidak lengkap antara principal dan agent, yang 

masing-masing memiliki kepentingan berbeda, di mana agen dapat memiliki 

insentif untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan yang tidak sejalan 

dengan principal, terutama saat menyiapkan laporan keuangan (Fama, 1980; Fama 

dan Jensen, 1983).  

Teori keagenan juga dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). 

Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yakni asumsi tentang sifat 

manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia 

menekankan pada manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self 

interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak 

menyukai risiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri 

informasi antara principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi 

sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. 

 Dalam konteks perusahaan perbankan, bank memiliki berbagai pemangku 

kepentingan yang tidak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, seperti 

karyawan, pemegang saham minoritas, dan regulator perbankan. Anandarajan et al., 

(2007) berpendapat bahwa bank berada di bawah pengawasan regulator, sementara 

manajer bank sebagai agen dari pemegang saham bank mengalami tekanan untuk 
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menghasilkan laba yang tinggi. Untuk menghasilkan laba yang tinggi, maka 

pemegang saham memberikan insentif bagi manajemen untuk kinerjanya, seperti 

dalam bentuk bonus. Hal ini mengakibatkan manajemen yang bertanggung jawab 

atas pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan mengambil cara-cara 

tertentu untuk menghasilkan bonus tersebut, di mana tindakan tersebut dapat 

termasuk etis maupun tidak etis. 

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) merupakan salah satu pos 

dalam laporan keuangan yang pengakuan dan pengukurannya berdasarkan diskresi 

manajemen. Dalam PSAK 55, entitas harus mengakui kerugian akibat penurunan 

nilai sebesar estimasi terbaik dalam kisaran tersebut dengan mempertimbangkan 

seluruh informasi relevan yang tersedia. Estimasi tersebut memiliki ketergantungan 

yang tinggi terhadap judgment dari manajemen, dan hal-hal yang mendasari 

estimasi tersebut. Hal ini menimbulkan informasi asimetris adverse selection, yaitu 

para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak 

tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar (Scott, 2015). 

Teori agensi mengimplikasikan adanya motivasi untuk perilaku perataan 

laba.  Lambert (1984) dalam Greenawalt dan Sinkey (1988) menunjukkan bahwa 

skema kompensasi manajemen oleh principal dapat mendorong perataan laba, yang 

terjadi karena keinginan principal untuk menawarkan kompensasi yang dapat 

menguntungkan principal, yaitu pemberian kompensasi untuk peningkatan laba. 

Jika perataan laba menghasilkan stabilitas pada harga saham, principal dapat 

semakin mendorong perilaku income smoothing ini (Greenawalt dan Sinkey, 1988). 
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 Sama halnya dengan perusahaan lainnya seperti perusahaan manufaktur, 

bank yang menghasilkan laba yang stabil meminimalisir volatilitas harga saham 

dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini menjadi lebih penting 

dalam industri perbankan, karena kepercayaan publik pada bank sebagai tempat 

penyimpan dana masyarakat harus terjamin (Ma, 1988).  

 Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa konflik agensi akan selalu ada. 

Sehingga, dalam kerangka teori keagenan, manajer mengambil kesempatan yang 

tersedia, yang disebabkan oleh standar akuntansi yang memperbolehkan diskresi 

manajemen untuk mengimplementasikan praktik-praktik yang manipulatif, 

sehingga menimbulkan biaya keagenan yang lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 

1976; Fama dan Jensen, 1983). Alokasi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) 

yang dalam penentuannya berdasarkan diskresi manajemen berpotensi besar 

menimbulkan masalah keagenan, serta dimanipulasi untuk tujuan perataan laba dan 

kecenderungan bank untuk menambah CKPN ketika perekonomian sedang buruk 

dan menguranginya ketika perekonomian sedang baik, sehingga memunculkan 

prosiklikalitas (Cavallo dan Majnoni, 2001). 

Callao dan Jarne (2010) berpendapat bahwa standar akuntansi dapat 

membatasi kemampuan manajer dalam mendistorsi angka-angka akuntansi. 

Peraturan akuntansi yang ketat dapat membatasi ruang lingkup manajer untuk 

penilaian yang subjektif dan perilaku oportunistik.  Namun, standar akuntansi yang 

lebih fleksibel, seperti IFRS yang berdasarkan pada fair value dan bersifat principle 

based dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas untuk pilihan akuntansi dan 
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melibatkan subjektivitas serta diskresi manajemen yang lebih tinggi (Jeanjean and 

Stolowy, 2008). 

Uraian teori di atas dapat dikaitkan dengan penelitian ini, di mana manajer 

bank sebagai agen dari pemegang saham bank bertanggung jawab atas pengambilan 

keputusan dan kebijakan perusahaan dapat mengambil cara-cara tertentu untuk 

menghasilkan bonus yang diperoleh dari laba setelah pajak, di mana tindakan 

tersebut dapat termasuk etis maupun tidak etis. Cadangan kerugian penurunan nilai 

(CKPN) merupakan salah satu pos dalam laporan keuangan yang pengakuan dan 

pengukurannya berdasarkan diskresi manajemen, yaitu dengan menggunakan 

estimasi terbaik yang ada. Angka dari CKPN dapat dipengaruhi oleh tindakan 

income smoothing, yaitu ketika bank menurunkan cadangan kerugian untuk 

meningkatkan laba bersih pada tahun berjalan (Benston and Wall, 2005). Selain itu, 

angka CKPN juga dapat dipengaruhi oleh perilaku prosiklikalitas, yaitu bank 

menurunkan cadangan kerugian ketika perekonomian sdedang baik dan sebaliknya. 

Diberlakukannya standar akuntansi seperti IFRS, khususnya IAS 39, yang 

berdasarkan pada fair value dan bersifat principle based dapat memberikan ruang 

lingkup yang lebih luas untuk pilihan akuntansi dan melibatkan subjektivitas serta 

diskresi manajemen yang lebih tinggi, termasuk pada pengakuan dan pengukuran 

CKPN. 

Dari uraian di atas, teori keagenan merupakan grand theory yang mendasari 

penerapan IAS 39 dalam memoderasi pengaruh income smoothing dan perilaku 

prosiklikalitas perbankan terhadap cadangan kerugian kredit perbankan. 
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2.1.2. Aset Produktif dan Non Produktif 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012, aset produktif adalah 

penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat 

berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat 

berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), 

tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk 

penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sementara aset non 

produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, 

antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai 

(abandoned property), rekening antar kantor, dan suspense account. 

Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-

hatian, dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, direksi wajib menilai, 

memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset 

senantiasa baik, salah satunya dengan melakukan penilaian atas aset produktif dan 

non produktif. 

Atas penilaian aset produktif dan non produktif, bank wajib membuat 

penyisihan penghapusan aset (PPA), yaitu cadangan yang harus dihitung sebesar 

persentase tertentu berdasarkan kualitas aset, dan cadangan kerugian penurunan 

nilai (CKPN).  

Aset produktif yang akan dijadikan pokok pembahasan pada penelitian ini 

adalah kredit. 
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2.1.3. Kredit 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Seperti aset produktif lainnya, penilaian atas kualitas kredit harus dilakukan 

untuk mengantisipasi risiko kredit dan menetapkan tingkat cadangan potensi 

kerugian akibat kredit. Sesuai dengan PBI No. 14/15/PBI/2012, terdapat tiga 

parameter kualitas kredit, yaitu: 

1. Prospek usaha 

Parameter ini terdiri dari komponen-komponen: 

a. Potensi pertumbuhan usaha 

b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan 

c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja 

d. Dukungan dari grup atau afiliasi 

e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan 

hidup 

2. Kinerja debitur 

Parameter ini terdiri dari komponen-komponen: 

a. Perolehan laba 

b. Struktur permodalan 
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c. Arus kas 

d. Sensitivitas terhadap risiko pasar 

3. Kemampuan membayar 

Parameter ini terdiri dari komponen-komponen: 

a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga 

b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur 

c. Kelengkapan dokumentasi kredit 

d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit 

e. Kesesuaian penggunaan dana 

f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban. 

Berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, 

Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Penetapan 

kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan 

signifikansi dari faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor 

penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. 

Kredit akan digolongkan bermasalah (non performing loan) apabila telah 

masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 

2.1.4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit 

CKPN merupakan penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit 

setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal (PAPI, 2008). Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah jumlah yang diturunkan dari nilai 
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tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset 

(Febriati, 2013). 

CKPN adalah beban akrual atau bad debt expense. Tujuan dari adanya 

beban akrual ini adalah untuk menyerap kerugian yang muncul dari kredit yang 

tidak lancar. Sementara loan loss reserve (total CKPN, dapat disebut juga dengan 

allowance for doubtful accounts atau allowance for loan losses) adalah akun kontra 

aset untuk mencatat total cadangan penyisihan kerugian kredit, penghapusan 

rekening pinjaman, dan kredit yang diselamatkan untuk tahun berjalan. Loan loss 

reserve merupakan satu pos dalam neraca (Adzis, 2012). 

Bank melakukan pencadangan pada kerugian kredit untuk memberikan 

sinyal mengenai kesehatan dan profitabilitas bank. Apabila bank hanya 

mencantumkan jumlah kredit yang diberikan dalam neraca tanpa adanya 

penyesuaian untuk kemungkinan terjadinya kerugian, maka hal tersebut akan 

menyesatkan bagi deposan, regulator, dan investor karena adanya overstatement 

pada aset bank, dan juga estimasi yang berlebihan pada profitabilitas bank. 

Informasi mengenai cadangan kerugian kredit bank merupakan informasi yang 

sangat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, karena informasi tersebut 

mengindikasikan kualitas dan risiko dari portfolio kredit yang diberikan (Walter, 

1991). 

 Di beberapa bank, untuk kepentingan internal, penyisihan kredit dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu cadangan spesifik, dan cadangan umum. Cadangan 

spesifik adalah cadangan yang terkait dengan suatu pinjaman atau portfolio 
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pinjaman tertentu. Ketika bank menilai bahwa suatu pinjaman memiliki risiko yang 

lebih tinggi atau karakteristik risiko yang berbeda dari biasanya, bank dapat 

memberikan pencadangan untuk pinjaman tersebut secara khusus. Pencadangan 

kerugian kredit yang tidak teralokasikan pada portfolio pinjaman tertentu termasuk 

pada cadangan umum. Pemisahan antara kedua kategori ini memudahkan bank 

untuk menganalisis pencadangan kerugian kreditnya dengan lebih tepat. Namun, 

pada laporan keuangan, cadangan umum dan khusus digabungkan dan dilaporkan 

menjadi satu kategori, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai kredit (Walter, 

1991). 

Jumlah cadangan kerugian kredit yang dialokasikan oleh bank ditentukan 

oleh bank sendiri.  Menurut PBI No. 14/15/PBI/2012, cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN), baik untuk kredit atau aset produktif dan non produktif 

lainnya, dibentuk sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.  

Dalam IAS 39, apabila ada bukti obyektif (objective evidence) terjadinya 

kerugian atau penurunan nilai pada kredit dan piutang yang diukur pada amortised 

cost, maka jumlah penurunan nilai tersebut dihitung berdasarkan selisih antara 

carrying amount dan present value dari arus kas (tidak termasuk kerugian kredit 

yang belum terjadi), yang didiskontokan pada suku bunga efektif dari aset tersebut. 

Carrying amount dari kredit yang diberikan dapat dikurangkan secara langsung 

atau menggunakan akun pencadangan, dan diakui pada laporan rugi laba. IAS 39 

hanya memperbolehkan pengakuan kerugian kredit apabila ada bukti obyektif dan 

tidak memperkenankan untuk mengakui penurunan nilai pada kerugian yang 

diekspektasikan (expected loss). 
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Terdapat dua kepentingan berbeda dalam hal pengakuan dan pengukuran 

CKPN.   Pihak-pihak yang membuat standar akuntansi mementingkan keandalan 

dari laporan keuangan, sehingga pencadangan yang bersifat forward looking 

dianggap dapat membuka kesempatan bagi bank untuk meratakan labanya, dan 

menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan posisi keuangan bank 

yang sebenarnya.  Selain itu, pencadangan yang bersifat forward looking dinilai 

akan meningkatkan volatilitas laba, dikarenakan adanya volatilitas suku bunga 

pasar untuk mendiskontokan arus kas pada neraca (Borio et al., 2001). Hal ini 

sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan dalam US GAAP dan IFRS, yaitu 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, baik yang sudah berinvestasi 

maupun investor potensial, dan kreditur serta pihak-pihak lainnya dalam membuat 

keputusan investasi, kredit, dan alokasi sumber daya lainnya (FASB, 2008; IASB, 

2008a) 

Di sisi lain, kepentingan regulator mengenai peraturan pencadangan 

kerugian kredit terfokus pada dampak dari standar akuntansi terhadap aspek 

makroprudensial dari bank dan implikasinya pada stabilitas sistem keuangan, yaitu 

dengan melindungi konsumen dan memitigasi risiko pada stabilitas sistem 

keuangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian regulator adalah perilaku 

prosiklikalitas. Model pencadangan kerugian kredit yang berupa incurred loss 

terindikasi menjadi penyebab terjadinya krisis keuangan global tahun 2007-2009, 

yang diakibatkan oleh informasi yang tertunda dan asimetris, dan mengurangi 

market discipline (Barth dan Landsman, 2010). 
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2.1.4. Manajemen Laba 

Menurut PSAK Nomor 1, informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumberdaya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 

masa depan menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya (IAI 2007). Pentingnya angka laba dalam menilai kinerja 

perusahaan membuat manajemen berlomba-lomba untuk menghasilkan laba yang 

baik, dan mendasari motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba. 

Menurut Scott (2015), manajemen laba adalah pemilihan kebijakan 

akuntansi oleh manajer, atau tindakan yang dapat mempengaruhi laba, yang 

bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan dalam pelaporan laba. 

Subramanyam (1996) mengartikan manajemen laba dari sudut pandang 

metode kebijakan akuntansi, dimana dengan adanya fleksibilitas yang senantiasa 

terbuka dalam implementasi Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum menyebabkan 

manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan 

yang ada, sehingga pada gilirannya fleksibilitas tersebut memungkinkan 

dilakukannya pengelolaan laba (earnings management) oleh manajemen 

perusahaan. 

Scott (2015) menyatakan beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer 

melakukan manajemen laba, yaitu:  

1. Rencana Bonus (Bonus Scheme)  
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Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana 

bonus berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan untuk 

memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya.  

2. Kontrak Utang Jangka Panjang (Debt Covenant)  

Menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu 

pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk 

memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode 

mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi 

kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang.  

3. Motivasi Politik (Political Motivations)  

Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri 

strategis cenderung untuk menurunkan laba terutama pada saat periode laba 

tinggi, untuk menghindari eksposur yang berlebihan. 

4. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivations)  

Perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan 

mengurangi laba yang dilaporkan, yaitu untuk meminimalkan jumlah pajak 

yang harus dibayar.  

5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)  

CEO yang mendekati masa pensiun atau masa kontraknya menjelang 

berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba 

guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Selain itu 
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tujuan dari memaksimalkan jumlah pelaporan laba ialah sebagai pencitraan 

diri untuk mengindari dari pemecatan. 

6. Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering)  

Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada 

publik, informasi keuangan yang dipublikasikan dalam prospektus 

merupakan sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting 

karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait 

dengan nilai perusahaan. Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh 

para investor maka manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah laba 

yang dilaporkan. 

Menurut Scott (2015) berbagai pola yang sering dilakukan manajer dalam 

earning management adalah: 

1. Taking a Bath 

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat 

ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan 

dengan laba pada periode sebelumnya  atau  sesudahnya. Terjadinya 

taking a bath pada periode yang menjenuhkan atau reorganisasi 

termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan 

laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, 

konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba 

yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya 
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pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, 

kelika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari 

pada periode tersebut.  

2. Income Minimization 

Bentuk ini mirip dengan "taking a bath", tetapi lebih sedikit ekstrim, 

yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi 

dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud 

dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat 

profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak 

mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa 

penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan 

dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi 

untuk biaya eksplorasi. 

3. Income Maximization 

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk 

tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada 

data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi 

tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus 

tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. 

Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin 

akan memaksimalkan pendapatan. 

4. Income Smoothing 
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Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan 

pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya 

investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 

Bentuk manajemen laba yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah 

income smoothing pada perbankan. 

2.1.4.1. Income Smoothing 

Seperti yang sudah dijelaskan pada uraian di atas, income smoothing atau 

perataan laba adalah salah satu metode manajemen laba yang bertujuan untuk 

mengurangi volatilitas laba, atau membuat laba menjadi stabil. Menurut Gebhardt 

et al., (2001), investor dan kreditur memandang perusahaan yang memiliki laba 

stabil sebagai perusahaan yang memiliki risiko lebih rendah.  

Bank merupakan salah satu industri yang terindikasi melakukan perataan 

laba (Bouvatier dan Lepetit, 2006; Laeven dan Majnoni, 2002; Kanagaretnam, 

2003).  Greenwalt dan Sinkey (1988) dalam Kwak et al., (2003) menyatakan bahwa 

bank meratakan labanya agar persepsi mengenai risiko bank dapat berkurang. 

Sementara menurut Bouvatier dan Lepetit (2006), ketika bank memprediksi laba 

akan rendah pada tahun berjalan, bank akan menurunkan pencadangan kerugian 

kredit yang diberikan untuk memitigasi pengaruh-pengaruh buruk dari faktor-faktor 

lain terhadap laba. Di sisi lain, ketika laba bank meningkat drastis, bank akan 

menggunakan discretionary accrual yang menurunkan laba, seperti menaikkan 

pencadangan kerugian kredit. Dengan melakukan perataan laba, bank dapat 

meminimalisir variansi dari laba. 
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Walaupun perataan laba mengurangi volatilitas laba pada bank dan 

menurunkan persepsi para pemangku kepentingan mengenai risiko bank, praktik 

tersebut mengakibatkan laba yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi bank 

yang sebenarnya, sehingga mengurangi keandalan dari pelaporan keuangan bagi 

berbagai pihak, antara lain investor, kreditur, deposan, dan regulator. 

Income smoothing dapat mempengaruhi jumlah CKPN kredit karena CKPN 

kredit adalah salah satu discretionary accrual dari bank, di mana jumlah CKPN 

kredit ditentukan oleh bank sendiri (Leventis dan Dimitriopoulos, 2011; Ozili, 

2017). Jika perataan laba mempengaruhi CKPN, maka hal tersebut akan 

menghasilkan hubungan yang positif antara laba sebelum pajak dan CKPN 

(earnings before taxes and provisions) dan CKPN (Bouvatier dan Lepetit, 2006). 

2.1.5. Prosiklikalitas 

Prosiklikalitas didefinisikan sebagai meningkatnya fluktuasi dalam siklus 

ekonomi oleh kegiatan sektor keuangan, terutama pinjaman bank (Geršl dan 

Jakubík, 2011). Prosiklikalitas perbankan adalah perilaku penyaluran kredit 

perbankan yang berlebihan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat 

ketika dalam kondisi ekspansi dan mempercepat penurunan kegiatan ekonomi 

ketika dalam kondisi kontraksi (Bank Indonesia, 2014).  

Prosiklikalitas berkaitan erat dengan fase-fase dalam siklus perekonomian. 

Agung (2010) dalam Yoel (2016) mengatakan bahwa ketika perekonomian 

mengalami fase ekspansi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat dalam siklus bisnis menyebabkan perilaku investor yang optimis dan 
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cenderung mengabaikan risiko sehingga meningkatkan permintaan terhadap kredit 

dan meningkatkan harga aset. Pada siklus keuangan ini, risiko di sektor keuangan 

turun dan spread suku bunga turun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat. Sebaliknya ketika perekonomian mengalami fase kontraksi yang 

ditandai dengan meningkatnya volatilitas makro dan pertumbuhan ekonomi yang 

menurun dalam siklus bisnis, optimisme dari pelaku pasar turun dan investor makin 

risk averse untuk melakukan ekspansi sehingga permintaan kredit menurun. 

Perilaku prosiklikalitas dapat memiliki dampak buruk terhadap stabilitas 

sistem keuangan. Permasalahan timbul jika terjadi prosiklikalitas yang berlebihan. 

Perilaku perbankan yang meng-underestimate risiko pada saat kondisi ekonomi 

baik, akan berpotensi pula untuk meng-overestimate risiko pada saat kondisi 

menurun. Kondisi ini dapat bereskalasi apabila pengambilan kebijakan terlambat 

merespon perkembangan yang terjadi di sektor keuangan dan kebijakan cenderung 

prosiklikal (Aksen, 2017). 

Prosiklikalitas yang terkait dengan perilaku penyaluran kredit yang 

berlebihan pada saat terjadinya ekspansi dalam perekonomian dapat mempengaruhi 

persepsi bank mengenai penilaian risiko kredit, termasuk pada CKPN kredit. Ketika 

perekonomian sedang mengalami ekspansi, jumlah kerugian kredit yang 

teridentifikasi bank sedikit, dan pencadangan yang dibuat oleh bank juga rendah. 

Namun, ketika perekonomian sedang mengalami kontraksi, pencadangan 

meningkat drastis dikarenakan bank mengidentifikasi kerugian kredit dalam jumlah 

yang lebih besar. Padahal, seharusnya risiko kredit sudah dapat diestimasi ketika 

kredit diberikan dan tidak hanya ketika perekonomian sedang kontraksi (Bouvatier 
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dan Lepetit, 2006). PDB (Produk Domestik Bruto) riil dapat digunakan untuk 

mengukur apakah perilaku prosiklikalitas pada perbankan mempengaruhi jumlah 

CKPN kredit (Ozili, 2017; Adzis, 2016). 

2.1.6. International Financial Reporting Standards (IFRS) 

Dengan adanya tuntutan untuk memenuhi standar kualitas laporan keuangan 

dalam menghadapi era globalisasi, maka Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan perekonomian terbesar di dunia, harus melakukan konvergensi standar 

akuntansi, yaitu menyesuaikan standar akuntansi nasional dengan standar akuntansi 

yang berlaku secara internasional. Standar akuntansi internasional yang dimaksud 

adalah standar yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board 

(IASB), yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS). 

 Salah satu perbedaan mendasar dari US GAAP dan IFRS adalah 

pendekatan IFRS yang principle based. Karakteristik utama dari kerangka principle 

based adalah potensi munculnya interpretasi yang berbeda-beda untuk transaksi 

yang serupa, sehingga hal ini memunculkan kebutuhan adanya pengungkapan 

(disclosure) yang lebih komprehensif. Dalam sistem akuntansi yang bersifat 

principles based, ruang lingkup dari interpretasi mengenai standar dapat 

diklarifikasikan oleh dewan standar akuntansi, dan memiliki pengecualian yang 

lebih sedikit (AICPA, 2008). 

Peta arah (roadmap) program konvergensi IFRS di Indonesia ke dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dilakukan melalui tiga 

tahapan. Pertama, tahap adopsi (2008 - 2011) yang meliputi adopsi seluruh IFRS 
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ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak 

adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Tahap kedua adalah persiapan akhir (2011) 

yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Tahap ketiga adalah implementasi 

(2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS 

dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif. (Juanda, 2012). 

2.1.6.1. IAS 39 

IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement adalah salah 

satu standar IFRS yang telah diadopsi oleh standar Indonesia, yaitu PSAK No. 55 

tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang akan menjadi salah 

satu fokus dalam penelitian ini. 

 IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement mengatur 

kewajiban pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan 

kontrak untuk membeli atau menjual item non keuangan. Instrumen keuangan 

diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terlibat dalam kontrak suatu instrumen, 

dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan jenis instrumen 

keuangan, dan hal ini menentukan pengukuran dari instrumen tersebut (biaya 

teramortisasi atau nilai wajar) (Deloitte, 2017). Selain itu, IAS 39 juga mengatur 

tentang pemberhentian pengakuan (derecognition) dari instrumen keuangan, 

penurunan nilai (impairment) instrumen keuangan, dan akuntansi lindung nilai. 

Dalam IAS 39, ada empat klasifikasi aset keuangan, yaitu: 

1. Financial assets at fair value through profit and loss (FVTPL) 

Klasifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu: 
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a.  Held for trading, yaitu apabila aset keuangan diperoleh 

untuk dijual atau dibeli kembali dalam jangka pendek untuk 

memperoleh keuntungan, atau merupakan bagian dari 

portfolio dari instrumen keuangan yang teridentifikasi dan 

menunjukkan adanya pola pengambilan keuntungan jangka 

pendek, atau merupakan aset derivatif (kecuali aset derivatif 

untuk lindung nilai) 

b.  Aset keuangan yang ditunjuk perusahaan sebagai 

FVTPL, apabila klasifikasi ini dinilai dapat meningkatkan 

relevansi pelaporan keuangan. 

2. Loans and receivables 

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non 

derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan yang tidak 

dapat ditawarkan pada pasar yang aktif.  Aset keuangan ini muncul 

apabila suatu entitas menyediakan uang, barang, atau jasa kepada 

debitur tanpa adanya intensi untuk memperdagangkan piutang 

tersebut. Kredit yang diambil alih oleh perusahaan (takeover) juga 

masuk dalam kategori ini. Jika peminjam tidak dapat memperoleh 

pengembalian investasi awalnya secara substantif, kecuali dalam hal 

terjadinya penurunan nilai kredit, maka aset keuangan tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan atau piutang (PwC, 

2009). 

3. Held to maturity investments 
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Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat 

ditentukan, jatuh tempo yang dapat ditentukan, dan entitas memiliki 

intensi dan kemampuan untuk menahan aset sampai jatuh tempo, 

contohnya sekuritas hutang.  

4. Available for sale financial assets 

Aset keuangan non derivatif lainnya yang tidak dapat memenuhi 

kriteria-kriteria di atas. 

Sementara itu ada dua jenis pengukuran aset keuangan menurut IAS 39, 

yaitu: 

1. Biaya diamortisasi 

Carrying value instrumen keuangan yang dicatat pada biaya 

diamortisasi dihitung sebagai jumlah yang harus dibayar / dilunasi pada 

saat jatuh tempo (biasanya nilai pokok atau nilai nominal), ditambah 

atau dikurangi dengan premi atau diskon yang belum diamortisasi, 

setelah dikurangi biaya originasi dan biaya transaksi dan cicilan pokok. 

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 

Metode ini menghitung tingkat bunga yang diperlukan untuk 

mendiskontokan arus kas pokok dan arus kas yang diperkirakan (tidak 

termasuk dampak kerugian kredit) melalui perkiraan umur instrumen 

keuangan atau, bila sesuai, periode yang lebih pendek untuk 

menyamakan dengan jumlah pada pengakuan awal. Tarif tersebut 

kemudian diterapkan ke nilai tercatat pada setiap tanggal pelaporan 
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untuk menentukan pendapatan bunga untuk periode tersebut. Dengan 

cara ini, pendapatan bunga diakui pada tingkat yield to maturity basis. 

2. Nilai wajar 

Nilai wajar adalah jumlah aset yang dapat dipertukarkan, atau kewajiban 

yang dapat diselesaikan, antara pihak yang berpengetahuan luas dan 

bersedia dalam transaksi wajar (arm's length transaction). Ada 

anggapan umum bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal untuk 

semua instrumen keuangan. Nilai wajar dapat ditentukan melalui harga 

pasar, teknik valuasi instrumen keuangan, atau biaya dikurangi 

penurunan nilai apabila tidak terdapat pasar aktif.  

Secara ringkas, berikut tabel klasifikasi dan pengukuran untuk aset keuangan. 

Tabel 2.1. 

Klasifikasi dan Pengukuran Aset Keuangan 

Klasifikasi set 

keuangan 

Pengukuran Perubahan pada 

carrying value 

diakui pada 

Uji penurunan 

nilai (apabila 

terdapat bukti 

obyektif) 

Fair value 

through profit 

and loss 

Nilai wajar Laporan laba rugi Tidak 

Loans and 

receivables 

Biaya  

diamortisasi 

Laporan laba rugi Ya 

Held to maturity 

investments 

Biaya 

diamortisasi 

Laporan laba rugi Ya 

Available for sale Nilai wajar Neraca (ekuitas) Ya 

Sumber: Pricewaterhouse Coopers (2009) 
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Kredit atau pinjaman yang diberikan bank termasuk dalam kategori loans 

and receivables, diukur dengan biaya diamortisasi (amortised cost), dan harus 

dilakukan uji penurunan nilai (impairment test). 

Suatu entitas, dalam hal ini bank, pada setiap akhir periode pelaporan wajib 

menilai apakah ada bukti obyektif (objective evidence) yang mengindikasikan 

terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan.  

Kredit yang diberikan mengalami penurunan nilai jika, dan hanya jika, 

terdapat bukti obyektif penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa 

yang terjadi setelah pengakuan awal atas aset, dan kejadian kerugian tersebut 

berdampak pada perkiraan masa depan arus kas dari aset keuangan atau kelompok 

aset keuangan yang dapat diperkirakan dengan andal. Metode ini dapat disebut 

dengan incurred loss. Kerugian yang diestimasikan sebagai akibat dari peristiwa 

masa depan (expected loss), tidak peduli seberapa besar kemungkinannya, tidak 

diakui. Bukti obyektif bahwa kredit mengalami penurunan nilai adalah data yang 

dapat diamati mengenai kejadian kerugian, antara lain: 

a. Debitur mengalami kesulitan keuangan yang signifikan; 

b. Terjadinya pelanggaran kontrak, seperti tidak dibayarnya pokok 

ataupun bunga yang sudah dijanjikan; 

c. Kemungkinan tinggi terjadinya kebangkrutan; 

d. Bank sudah melakukan restrukturisasi kredit yang tidak berhasil; 

dan 
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e. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan penurunan estimasi arus 

kas, seperti kondisi perekonomian. 

IAS 39 dapat memoderasi pengaruh perataan laba terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit. IAS 39 mewajibkan bank untuk mengungkapkan 

pencadangan yang akurat untuk NPL dan melarang adanya cadangan tersembunyi 

(hidden reserves). Selain itu, bank tidak lagi diizinkan untuk membuat ketentuan 

berdasarkan pendekatan expected loss, dan harus berdasarkan incurred loss, 

sehingga dapat mengurangi diskresi manajerial dalam mengukur ketentuan 

kerugian pinjaman (Adzis et al., 2016). Penelitian dari Adzis et al. (2016), Gebhardt 

dan Novotny-Farkas (2011), dan Leventis dan Dimitriopoulos (2011) membuktikan 

bahwa IAS 39 dapat memoderasi pengaruh income smoothing terhadap CKPN 

secara negatif signifikan. 

Fair value accounting yang berlaku pada IAS 39 mengenai pengakuan aset 

keuangan juga dinilai sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada krisis 

keuangan global 2007-2009 (Barth dan Landsman, 2010). Krisis keuangan global 

2007-2009 berawal dari runtuhnya housing market di Ameika Serikat yang 

berdampak pada jatuhnya nilai kredit dan instrumen keuangan yang nilainya terikat 

pada harga perumahan, sehingga aset bank menurun secara drastis. 

 Akuntansi nilai wajar dinilai kurang efektif menghasilkan informasi 

laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, dikarenakan 

dalam praktiknya, penentuan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal untuk 

semua instrumen keuangan. Apabila nilai wajar tidak dapat diukur secara andal 
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pada pasar yang efisien, maka estimasi nilai wajar tidak andal untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan, karena manajemen dapat memanipulasi estimasi 

nilai wajar tersebut untuk memenuhi tujuan-tujuan manajerial tertentu. Sehingga 

dapat disimpulkan, walaupun akuntansi nilai wajar memiliki value relevance ketika 

pasar dalam keadaan stabil, akuntansi nilai wajar cenderung berkurang relevansi 

dan keandalannya dalam keadaan krisis (Barth et al., 2008; Barth dan Landsman, 

2010). 

Di sisi lain, IAS 39 memunculkan kekhawatiran mengenai perilaku 

prosiklikalitas perbankan, seperti yang telah dijabarkan Ernst and Young (2006) 

dalam Adzis et al. (2016). Perilaku prosiklikalitas perbankan yang disebabkan oleh 

penerapan IAS 39 pada industri perbankan ini adalah sebagai berikut (Ernst and 

Young, 2006 dalam Adzis et al., 2016): 

1. IAS 39 menggunakan metode incurred loss, dan pencadangan kerugian 

tidak diperkenankan pengakuannya untuk kerugian yang diestimasikan, 

walaupun kemungkinan terjadinya tinggi. 

2. Jumlah kerugian yang dicadangkan harus mencerminkan kondisi 

perekonomian. 

3. Perhitungan kerugian pinjaman berdasarkan IAS 39 harus mencerminkan 

nilai bersih pemulihan masa depan, yang didiskontokan dengan suku bunga 

efektif awal pinjaman. 
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Pengaruh standar akuntansi terhadap prosiklikalitas juga dibuktikan dengan 

penerapan akuntansi nilai wajar yang juga berlaku pada pengakuan aset keuangan 

yang diatur pada IAS 39.  

Faktor-faktor di atas menyebabkan IAS 39 diperkirakan dapat memoderasi 

pengaruh perilaku prosiklikalitas perbankan terhadap CKPN secara positif 

signifikan.  

2.1.6.2. Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 

Sebelum mengadopsi International Accounting Standards (IAS) 32 dan 39 

(2009), PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) mengacu pada SFAS 115 tentang 

Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities dan SFAS 133 

tentang Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities. Pengakuan 

dan pengukuran instrumen keuangan selain berpedoman pada PSAK 50 (1998) dan 

PSAK 55 (1999) juga berpedoman pada PSAK 10 (1995), PSAK 28 (1996), PSAK 

31 (2000), PSAK 36 (1996), PSAK 42 (1998), dan PSAK 43 (1997).  

Bulan September dan Desember tahun 2006, IAI menerbitkan PSAK 50 

(revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006) 

tentang pengakuan dan pengukuran sehubungan dengan diterbitkannya IAS 32 

(2005): Financial Instrument: Disclosure and Presentation dan IAS 39 (2005) : 

Financial Instrument: Recognition and Measurement. Sebagai bentuk tanggapan 

atas perubahan peraturan tentang instrumen keuangan akibat konvergensi ke IAS 

32 (2005) dan IAS 39 (2005) menjadi PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006), Bank 

Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 11/4/DPNP perihal pelaksanaan pedoman 

Pengaruh Income Smoothing..., Nadya Trinova, Ak.-Ibs, 2018



45 
 

Indonesia Banking School 

akuntansi perbankan Indonesia yang mewajibkan semua perusahaan perbankan di 

Indonesia untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 50 (revisi 2006) 

dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang instrumen keuangan (Boediono, 2008). Pada 

awalnya PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) efektif berlaku per 1 

Januari 2008, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/4/DPNP 

perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang diterbitkan pada 

27 Januari 2009, disebutkan bahwa penggunaan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 

55 (revisi 2006) efektif berlaku pada 1 Januari 2010. 

Seluruh ketentuan IAS 39 telah diadopsi pada PSAK 55, termasuk ketentuan 

mengenai cadangan kerugian penurunan nilai, dengan pengecualian sebagai 

berikut. 

1. IAS 39 paragraf 103 tentang tanggal efektif. 

2. Peraturan IAS 39 tentang tanggal transisi tidak diadopsi karena tidak 

relevan. 

3. Penarikan IFRS lain tidak diadopsi karena tidak relevan. 

4. Amandemen terhadap SAK tidak diadopsi karena tidak relevan. 

Perbedaan antara PSAK 55 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2011) adalah 

peraturan mengenai reklasifikasi dari kelompok investasi “diukur pada nilai wajar 

melalui laba rugi” ke “kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang” dan 

reklasifikasi dari “tersedia untuk dijual” ke kelompok “pinjaman yang diberikan 

dan piutang”.  

Pengaruh Income Smoothing..., Nadya Trinova, Ak.-Ibs, 2018



46 
 

Indonesia Banking School 

Penelitian ini tidak memperhitungkan pengaruh revisi dari PSAK, 

dikarenakan penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu aspek dalam PSAK 

55 yang diadopsi dari IAS 39, yaitu CKPN. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Adzis, Tripe dan Dunmore (2016) berjudul "IAS 39, income 

smoothing, and pro-cyclicality: evidence from Hong Kong banks" menggunakan 

sampel 13 bank di Hong Kong periode 2000-2009, dengan jenis data panel fixed 

effects. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah CKPN, dan variabel 

independen yang digunakan adalah income smoothing (EBTP), dan prosiklikalitas 

(GDP), dengan menggunakan variabel pemoderasi IAS 39. Hasil dari penelitian 

adalah IAS 39 dapat memoderasi secara negatif signifikan pengaruh income 

smoothing terhadap LLP. Namun IAS 39 tidak dapat memoderasi pengaruh 

prosiklikalitas terhadap LLP. 

Penelitian Ozili (2015) berjudul "Loan Loss Provisioning, Income 

Smoothing, Signaling, Capital Management and Procyclicality: Does IFRS 

Matter? Empirical Evidence from Nigeria" menggunakan sampel 10 bank di 

Nigeria pada periode 2002-2013, dengan jenis data panel. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah CKPN, sementara variabel independennya adalah income 

smoothing, signaling, procyclicality, dan capital management, serta penerapan 

IFRS dijadikan variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini adalah income smoothing 

dan capital management berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN, IFRS 

mampu memoderasi secara positif signifikan pengaruh income smoothing dan 
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signaling terhadap CKPN serta signaling, GDP berpengaruh negatif signifikan 

terhadap CKPN. 

Penelitian Fernando dan Ekanayake (2015) berjudul "Do Commercial 

Banks Use Loan Loss Provisions to Smooth Their Income? Empirical Evidence 

from Sri Lankan Commercial Banks" menggunakan sampel 11 bank umum di Sri 

Lanka yang dibagi menjadi tiga, yaitu bank swasta berdampak sistemik, bank 

swasta non sistemik, dan bank milik negara, selama periode 2003-2012. Jenis data 

adalah data panel. Variabel dependen pada penelitian ini adalah CKPN atau loan 

loss provision.  Variabel independen pada penelitian ini adalah income smoothing 

(EBTP), dan menggunakan loan to deposit ratio dan krisis keuangan global sebagai 

variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini adalah hubungan antara CKPN dan EBTP 

adalah positif signifikan pada bank swasta kecil dan bank swasta berdampak 

sistemik, dan negatif signifikan pada bank BUMN, dan secara keseluruhan, antara 

LLP dan EBTP (earnings management) memiliki hubungan negatif signifikan. 

 Penelitian dari Gebhardt dan Farkas (2011) berjudul “Mandatory IFRS 

Adoption and Accounting Quality of European Banks” menggunakan sampel 90 

bank di 12 negara-negara anggota Uni Eropa pada periode 2000-2007.  Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah CKPN, dan variabel dependen yang digunakan 

adalah EBTP. Selain itu, variabel pemoderasi yang digunakan adalah penerapan 

IFRS, supervisory power, stringency of capital regulation dan struktur kepemilikan 

yang tersebar. Hasil penelitian ini adalah EBTP memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap LLP, dan IFRS mampu memoderasi hubungan antara EBTP 

dan LLP secara negatif signifikan, dan pengaruh IFRS dalam memoderasi 
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hubungan antara EBTP dan LLP tidak signifikan pada negara-negara dengan 

pengawasan perbankan yang ketat, dan pada bank yang memiliki struktur 

kepemilikan yang tersebar.  

 Penelitian Leventis dan Dimitropoulos (2011) berjudul “Loan Loss 

Provisions, Earnings Management and Capital Management under IFRS: The Case 

of EU Commercial Banks” menggunakan sampel 91 bank di 18 negara anggota Uni 

Eropa pada periode 1999-2008, dan menggunakan data panel. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah CKPN, dan variabel independennya adalah income 

smoothing dan manajemen permodalan. Penerapan IFRS dan Z score (risiko bank) 

dijadikan variabel pemoderasi. Hasil dari penelitian ini adalah EBTP memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap CKPN, dan IFRS mampu memoderasi secara 

negatif signifikan pengaruh income smoothing terhadap CKPN. Income smoothing 

berpengaruh negatif signifikan terhadap CKPN pada bank berisiko tinggi setelah 

penerapan IFRS, dan capital management berpengaruh tidak signifikan terhadap 

CKPN. Pengaruh penerapan IFRS dalam memoderasi pengaruh modal tier 1 

terhadap LLP tidak signifikan, dan capital management berpengaruh negatif 

signifikan terhadap CKPN pada bank berisiko tinggi setelah penerapan IFRS. 

 Penelitian Packer dan Zhu (2012) berjudul “Loan loss provisioning 

practices of Asian banks” menggunakan sampel 240 bank dari 12 negara Asia 

Pasifik, yaitu Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea 

Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura dan Thailand pada periode 

2000-2009, dengan menggunakan data panel. Analisis dilakukan secara kolektif 

dan dilakukan juga analisis per negara. Variabel dependen pada penelitian ini 
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adalah CKPN, sementara variable independennya adalah income smoothing dan 

delta GDP untuk mengukur prosiklikalitas. Hasil penelitian ini adalah income 

smoothing berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN, dan GDP tidak 

signifikan terhadap CKPN. Sedangkan berdasarkan analisis per negara, hanya 

Jepang yang menunjukkan perilaku prosiklikal, dan di negara-negara Asia lainnya, 

khususnya India, berperilaku secara kontrasiklikal. 

 Penelitian Fonseca dan Gonzalez (2008) yang berjudul Cross-country 

determinants of bank income smoothing by managing loan-loss provisions 

menggunakan sampel bank umum dari 40 negara periode 1995-2002, dan jenis 

datanya adalah data panel. Variabel dependen pada penelitian ini adalah CKPN, 

dan variabel independen yang digunakan adalah income smoothing. Selain itu, 

dilakukan pula analisis per negara, yang menggunakan variabel-variabel 

pemoderasi yaitu perlindungan investor, hak kreditur, kekuatan hukum, kualitas 

akuntansi, pembatasan aktivitas bank, adanya lembaga negara yang berwenang 

mengawasi bank, adanya pengawasan dari swasta, variabel struktur agregat, dan 

indeks keuangan agregat. Hasil dari penelitian ini adalah income smoothing 

berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN, dan variabel-variabel perlindungan 

investor, kualitas akuntansi, dan pengawasan perbankan dapat memoderasi secara 

negatif signifikan pengaruh income smoothing terhadap CKPN. Selain itu, struktur 

keuangan dan pembangunan sektor keuangan memoderasi hubungan antara income 

smoothing terhadap CKPN secara positif signifikan. 

 Penelitian Skala (2015) yang berjudul “Income Smoothing and 

Procyclicality of Loan-Loss Provisions in Central European Banks” menggunakan 

Pengaruh Income Smoothing..., Nadya Trinova, Ak.-Ibs, 2018



50 
 

Indonesia Banking School 

sampel 179 bank di negara-negara wilayah Eropa Tengah, yaitu Bulgaria, Kroasia, 

Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Romania, Slovakia dan 

Slovenia periode 2004-2012. Jenis data dari penelitian ini adalah data panel. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah CKPN, dan variabel independennya 

adalah EBTP untuk mengukur income smoothing, dan delta GDP untuk mengukur 

prosiklikalitas. Hasil penelitian ini adalah income smoothing berpengaruh positif 

terhadap CKPN, serta GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP, 

menunjukkan perilaku prosiklikalitas. 

 Penelitian Ozili (2017) yang berjudul “Bank earnings smoothing, audit 

quality and procyclicality in Africa: The case of loan loss provisions” 

menggunakan sampel 302 bank pada 19 negara di Benua Afrika pada periode 2004-

2013. Jenis data yang digunakan adalah data panel. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah CKPN, dan variabel independennya adalah income smoothing 

dan prosiklikalitas. Selain itu, digunakan variabel pemoderasi yaitu kualitas audit, 

dan dummy variable untuk bank yang listing di bursa. Hasil dari penelitian ini 

adalah EBTP berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN dan GDP berpengaruh 

negatif signifikan terhadap LLP, menunjukkan perilaku prosiklikalitas. Selain itu, 

bank di Afrika yang go public dapat memoderasi hubungan antara income 

smoothing dan CKPN secara positif signifikan, namn auditor big 4 tidak dapat 

memoderasi hubungan antara income smoothing dan CKPN. 

 Penelitian dari Adzis, Tripe dan Dunmore (2010) yang berjudul 

“International Financial Reporting Standards (IFRS) and income smoothing 

activities of commercial banks: Evidence from Australia and New Zealand banks” 
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menggunakan sampel 15 bank komersial di Australia dan Selandia Baru pada 

periode 1995-2009. Variabel dependen pada penelitian ini adalah CKPN, sementara 

variabel independennya adalah EBTP, dan penerapan IFRS dijadikan variabel 

pemoderasi. Hasil dari penelitian ini adalah income smoothing berpengaruh positif 

signifikan terhadap CKPN, dan penerapan IFRS tidak mampu memoderasi 

hubungan antara income smoothing dengan CKPN. 
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Tabel 2.2. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

1. Azira Abdul 

Adzis, David 

W.L. Tripe, 

Paul Dunmore 

(2016) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

Income smoothing 

(EBTP), procylicality 

(GDP). Pemoderasi: 

IAS 39 (dummy 

variable). 

IAS 39 dapat 

memoderasi secara 

negatif signifikan 

pengaruh income 

smoothing terhadap 

LLP. Namun IAS 39 

tidak dapat memoderasi 

pengaruh prosiklikalitas 

terhadap LLP. 

Sampel negara Hong 

Kong tahun 2000-2009 

2. Peterson K 

Ozili (2015) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

Income smoothing 

(EBTP), Signaling 

(one-year ahead 

change in earnings 

before tax and 

provisions), 

Procyclicality 

(change in GDP), 

Capital management 

(Tier I regulatory 

capital ratio). 

Variabel pemoderasi: 

IFRS 

Income smoothing, 

capital management 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

CKPN. IFRS mampu 

memoderasi secara 

positif signifikan 

pengaruh income 

smoothing dan signaling 

terhadap CKPN. 

Signaling, GDP 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

CKPN. 

Sampel negara Nigeria 

tahun 2002-2013, 

mempelajari pengaruh 

signaling dan manajemen 

modal terhadap CKPN, 

serta peran IFRS dalam 

memoderasi-nya. 
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Tabel 2.2. 

Lanjutan  

No. Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

   IFRS mampu 

memoderasi secara 

negatif signifikan 

pengaruh capital 

management terhadap 

CKPN. GDP 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

CKPN, serta IFRS 

memoderasi secara 

negatif signifikan 

pengaruh GDP terhadap 

CKPN. 

 

3. Fernando 

W.D.I.1 & 

Ekanayake 

E.M.N.N 

(2015) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

Income smoothing 

(EBTP). Variabel 

pemoderasi: Loan to 

deposit, global 

financial crisis. 

1). Hubungan antara 

CKPN dan EBTP adalah 

positif signifikan pada 

bank swasta kecil dan 

bank swasta berdampak 

sistemik, dan negatif 

signifikan pada bank 

BUMN.  

2) Secara keseluruhan, 

antara LLP dan EBTP 

(earnings management) 

memiliki hubungan 

negatif signifikan 

1) Sampel perbankan Sri 

Lanka tahun 2003-2012. 

2) Dalam metodenya 

memisahkan sampel 

menjadi tiga kategori, 

yaitu bank swasta kecil, 

bank swasta berdampak 

sistemik, dan bank milik 

negara (BUMN). Selain 

itu dilakukan analisis 

periode effect pada 

periode krisis keuangan 

global 2008-2012. 

3) Variabel penelitian 
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Tabel 2.2. 

Lanjutan 

No. Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

   3) Hubungan antara 

EBTP dan LLP 

diperkuat oleh rasio loan 

to deposit, dan 

diperlemah oleh krisis 

keuangan global 

 

4. Gebhardt, 

Farkas (2011) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

EBTP, Variabel 

pemoderasi: IFRS, 

supervisory power, 

stringency of capital 

regulation, 

dispersion of 

ownership. 

1) EBTP memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

LLP, dan IFRS mampu 

memoderasi hubungan 

antara EBTP dan LLP 

secara negatif 

signifikan.  

2) Pengaruh IFRS dalam 

memoderasi hubungan 

antara EBTP dan LLP 

tidak signifikan pada 

negara-negara dengan 

pengawasan perbankan 

yang ketat, dan pada 

bank yang memiliki 

struktur kepemilikan 

yang tersebar   

Sampel penelitian, 

variabel penelitian, 

periode penelitian 
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Tabel 2.2. 

Lanjutan 

No. Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

5. Stergios 

Leventis, 

Panagiotis E. 

Dimitropoulos 

(2011) 

Dependent variable: 

Loan loss provision. 

Independent 

variable: Income 

smoothing (EBTP), 

Capital Management 

(MCAP/Tier 1 

capital). Moderating 

variable : IFRS, Z 

score (risiko bank). 

1) EBTP memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

CKPN. IFRS mampu 

memoderasi secara 

negatif signifikan 

pengaruh income 

smoothing terhadap 

CKPN. Income 

smoothing berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap CKPN pada 

bank berisiko tinggi 

setelah penerapan IFRS. 

Capital management 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

CKPN. Pengaruh IFRS 

dalam memoderasi 

pengaruh modal tier 1 

terhadap LLP tidak 

signifikan. Capital 

management 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

CKPN pada bank 

berisiko tinggi setelah 

penerapan IFRS. 

Sampel penelitian, 

variabel penelitian, 

periode penelitian 
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Tabel 2.2. 

Lanjutan 

No. Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

6. Frank Packer 

dan Haibin 

Zhu (2012) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

EBTP, delta GDP. 

Variabel pemoderasi 

untuk analisis per 

negara: Ukuran bank, 

High asset growth 

years, loan quality, 

bank capitalisation, 

global financial 

crisis 

Income smoothing 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

CKPN. GDP 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

CKPN. Berdasarkan 

analisis per negara, 

hanya Jepang yang 

menunjukkan perilaku 

prosiklikal, sementara di 

negara-negara Asia 

lainnya, khususnya 

India, berperilaku secara 

kontrasiklikal. 

Sampel penelitian, 

periode penelitian, 

variabel penelitian, 

analisis dilakukan secara 

kolektif dan pada masing-

masing negara 

7. Ana Rosa 

Fonseca, 

Francisco 

González 

(2008) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

EBTP.  Untuk 

analisis per negara, 

digunakan variabel 

pemoderasi yaitu: 

Perlindungan 

investor (rights of 

minority 

shareholders 

(ANTIDIRECTOR); 

creditor rights 

(CREDITOR);  

legal enforcement 

(LEGAL),  kualitas 

akuntansi,  

1) Income smoothing 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

CKPN.   

2) Variabel-variabel 

perlindungan investor, 

kualitas akuntansi, dan 

pengawasan perbankan 

dapat memoderasi 

secara negatif signifikan 

pengaruh income 

smoothing terhadap 

CKPN 

Sampel penelitian, 

variabel penelitian, 

metode penelitian, 

periode penelitian 
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Tabel 2.2. 

Lanjutan 

No. Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

  pembatasan aktivitas 

bank (RESTRICT), 

lembaga negara 

pengawas bank 

(OFFICIAL), 

Pengawasan swasta 

(MONITOR),  

variabel struktur 

agregat (STRUCT), 

indeks keuangan 

agregat (FINAN) 

Struktur keuangan dan 

pembangunan sektor 

keuangan memoderasi 

hubungan antara income 

smoothing terhadap 

CKPN secara positif 

signifikan 

 

8 Dorota Skala 

(2015) 

 Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

EBTP, delta gdp.   

Income smoothing 

berpengaruh positif 

terhadap CKPN. 

GDP berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap LLP, 

menunjukkan perilaku 

prosiklikalitas. 

Sampel penelitian, 

periode penelitian, 

variabel penelitian 
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Tabel 2.2. 

Lanjutan 

No. Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

9 Peterson K 

Ozili (2017) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

EBTP, Delta GDP 

Variabel Pemoderasi: 

Audit quality (Big 4), 

Public listing dummy 

variable. 

 EBTP berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap CKPN. GDP 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

LLP, menunjukkan 

perilaku prosiklikalitas. 

Bank di Afrika yang go 

public dapat 

memoderasi hubungan 

antara income 

smoothing dan CKPN 

secara positif signifikan.  

Auditor big 4 tidak 

dapat memoderasi 

hubungan antara income 

smoothing dan CKPN. 

Sampel penelitian, 

periode penelitian, 

variabel penelitian 

10 Adzis, Tripe, 

Dunmore 

(2010) 

Variabel dependen: 

Loan loss provision. 

Variabel independen: 

EBTP. Variabel 

pemoderasi: IFRS. 

Income smoothing 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

CKPN, dan IFRS tidak 

mampu memoderasi 

hubungan antara income 

smoothing dengan 

CKPN. 

Sampel penelitian, 

periode penelitian, 

variabel penelitian 

Sumber: Diolah Sendiri 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini akan 

mempelajari pengaruh income smoothing dan perilaku prosiklikalitas terhadap 

cadangan kerugian kredit perbankan di Indonesia, yang dimoderasi oleh penerapan 

IAS 39 di Indonesia. Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran untuk 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Data diolah sendiri 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Income Smoothing terhadap Cadangan Kerugian Kredit 

Perbankan 

Berdasarkan teori keagenan, adanya asimetri informasi antara principal dan 

agent dapat mengakibatkan manajemen sebagai agent untuk menentukan pilihan 

akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya, termasuk mempengaruhi angka 

discretionary accrual seperti CKPN untuk meratakan laba. Income smoothing dapat 

Income smoothing 

Prosiklikalitas 

Cadangan Kerugian  

Penurunan Nilai 

Kredit Perbankan 

Adopsi IAS 39 pada PSAK 55

  

 - 

+ 
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mempengaruhi jumlah CKPN kredit karena CKPN kredit adalah salah satu 

discretionary accrual dari bank, di mana jumlah CKPN kredit ditentukan oleh bank 

sendiri (Leventis dan Dimitriopoulos, 2011; Ozili, 2017). Jika perataan laba 

mempengaruhi CKPN, maka hal tersebut akan menghasilkan hubungan yang positif 

antara laba sebelum pajak dan CKPN (earnings before taxes and provisions) dan 

CKPN (Bouvatier dan Lepetit, 2006).  

Packer dan Zhu (2012), Leventis dan Dimitriopoulos (2011), Gebhardt dan 

Novotny-Farkas (2011), Ozili (2017), Adzis et al. (2016), Fernando dan Ekayanake 

(2015), Fonseca dan Gonzalez (2008), Ozili (2015), Skala (2015), dan Adzis et al. 

(2010) membuktikan bahwa metode income smoothing berpengaruh terhadap 

CKPN kredit secara positif signifikan. Namun, Fernando dan Ekayanake (2015) 

bahwa hubungan income smoothing terhadap CKPN kredit adalah negatif pada 

bank BUMN di Sri Lanka. 

Berdasarkan grand theory dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

H1: Income smoothing berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan. 

2.4.2. Pengaruh Perilaku Prosiklikalitas terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai Kredit Perbankan 

Berdasarkan teori keagenan, terdapat asumsi bounded rationality, yaitu 

dalam pengambilan keputusan manajer akan terbatasi oleh waktu, faktor internal 

dan eksternal serta sifat alamiah suatu permasalahan yang tidak memungkinkan 
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untuk dilakukannya suatu analisa menyeluruh terhadap permasalahan tersebut 

(Gigerenzer dan Selten, 2002). Adanya bounded rationality dapat menyebabkan 

manajer bank untuk memberikan underestimation terhadap risiko kredit pada saat 

perekonomian sedang ekspansi, sehingga mencadangkan kerugian kredit pada 

jumlah yang lebih rendah, dan sebaliknya. Hal ini memunculkan perilaku 

prosiklikalitas. 

Prosiklikalitas terkait dengan perilaku penyaluran kredit yang berlebihan 

pada saat terjadinya ekspansi dalam perekonomian dapat mempengaruhi persepsi 

bank mengenai penilaian risiko kredit, termasuk pada CKPN kredit. Ketika 

perekonomian sedang mengalami ekspansi, jumlah kerugian kredit yang 

teridentifikasi bank sedikit, dan pencadangan yang dibuat oleh bank juga rendah. 

Namun, ketika perekonomian sedang mengalami kontraksi, pencadangan 

meningkat drastis dikarenakan bank mengidentifikasi kerugian kredit dalam jumlah 

yang lebih besar.  

PDB (Produk Domestik Bruto) riil dapat digunakan untuk mengukur apakah 

perilaku prosiklikalitas pada perbankan mempengaruhi jumlah CKPN kredit (Ozili, 

2017; Adzis, 2016). Jika PDB naik dan mengindikasikan terjadinya ekspansi 

ekonomi, maka jumlah CKPN kredit akan lebih rendah. Penelitian yang dilakukan 

oleh Skala (2015), Adzis et al. (2016), Ozili (2015), Ozili (2017) membuktikan 

GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap LLP, menunjukkan perilaku 

prosiklikalitas. Sementara itu, pada penelitian Packer dan Zhu (2012) menunjukkan 

GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang ditarik untuk penelitian 

ini adalah: 

H2: PDB akan berpengaruh negatif terhadap cadangan kerugian 

penurunannilai kredit, sehingga menunjukkan perilaku prosiklikalitas. 

2.4.3. Pengaruh Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai Kredit Perbankan 

Dalam IAS 39 yang diadopsi ke PSAK 55, kredit yang diberikan mengalami 

penurunan nilai jika, dan hanya jika, terdapat bukti obyektif penurunan nilai sebagai 

akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal atas aset, 

dan kejadian kerugian tersebut berdampak pada perkiraan masa depan arus kas dari 

aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diperkirakan dengan andal. 

Metode ini dapat disebut dengan incurred loss. Kerugian yang diestimasikan 

sebagai akibat dari peristiwa masa depan (expected loss), tidak peduli seberapa 

besar kemungkinannya, tidak diakui.  

Berdasarkan teori keagenan, standar akuntansi dapat membatasi 

kemampuan manajer dalam mendistorsi angka-angka akuntansi. Dengan kewajiban 

adanya bukti obyektif untuk mengakui terjadinya penurunan nilai kredit pada IAS 

39, maka penerapan standar ini dapat mengakibatkan turunnya jumlah cadangan 

kerugian kredit. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat ditarik adalah: 

H3: Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 berpengaruh negatif terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit. 
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2.4.4. Pengaruh Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 sebagai Variabel Moderasi 

terhadap Hubungan Income Smoothing terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai Kredit Perbankan 

Berdasarkan teori keagenan, standar akuntansi dapat membatasi 

kemampuan manajer dalam mendistorsi angka-angka akuntansi. Peraturan 

akuntansi yang ketat dapat membatasi ruang lingkup manajer untuk penilaian yang 

subjektif dan perilaku oportunistik. Penentuan bukti obyektif yang menjadi dasar 

pengakuan terjadinya penurunan nilai kredit harus diungkapkan bank dalam catatan 

atas laporan keuangannya, sehingga hal ini diprediksi dapat mengurangi praktik 

perataan laba. 

Diadopsinya IAS 39 dapat memoderasi pengaruh perataan laba terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit. Dalam IAS 39, bank tidak lagi diizinkan 

untuk membuat ketentuan berdasarkan pendekatan expected loss, dan harus 

berdasarkan incurred loss, sehingga dapat mengurangi diskresi manajerial dalam 

mengukur ketentuan kerugian pinjaman (Adzis et al., 2016).  Peraturan ini diadopsi 

ke dalam PSAK 55. 

Penelitian dari Adzis et al. (2016), Gebhardt dan Novotny-Farkas (2011), 

dan Leventis dan Dimitriopoulos (2011) membuktikan bahwa penerapan IAS 39 

dapat memoderasi pengaruh income smoothing terhadap CKPN secara negatif 

signifikan. Sementara itu, penelitian Adzis et al. (2010) menunjukkan penerapan 

IAS 39 tidak mampu memoderasi pengaruh income smoothing terhadap CKPN. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat ditarik untuk 

penelitian ini adalah: 

H4: Adopsi IAS 39 akan memperlemah pengaruh positif income smoothing 

terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan 

2.4.5.  Pengaruh Penerapan IAS 39 sebagai Variabel Moderasi terhadap 

Hubungan Perilaku Prosiklikalitas Perbankan terhadap Cadangan Kerugian 

Kredit Perbankan 

Berdasarkan teori keagenan, terdapat asumsi bounded rationality yang 

dapat menyebabkan manajer bank untuk memberikan underestimation terhadap 

risiko kredit pada saat perekonomian sedang ekspansi, sehingga mencadangkan 

kerugian kredit pada jumlah yang lebih rendah, dan sebaliknya, sehingga 

memunculkan perilaku prosiklikalitas. 

Implikasi dari penerapan IAS 39 adalah dampaknya terhadap perilaku 

prosiklikalitas di perbankan. Pencadangan yang backward looking dengan 

mewajibkan adanya bukti obyektif sebelum pengakuan kerugian kredit berarti 

pencadangan dilakukan hanya ketika ada kredit yang bermasalah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat ditarik untuk 

penelitian ini adalah: 

H5: Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 akan memperkuat pengaruh negatif 

signifikan GDP terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit, sehingga 

menunjukkan perilaku prosiklikalitas. 
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   BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh income smoothing dan 

perilaku prosiklikalitas perbankan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai 

kredit, serta peran adopsi IAS 39 dalam memoderasi hubungan antara keduanya. 

Objek dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia dalam kurun waktu penelitian 2008-2017. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik 

yang ingin dibuat kesimpulannya oleh peneliti berdasarkan statistik sampel 

(Sekaran dan Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum 

konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu penelitian 

2008-2017. Penelitian dilakukan pada periode ini untuk melakukan perbandingan 

sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 55 yang mengadopsi IAS 39.  

Sampel adalah bagian dari populasi, sehingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan yang dapat digeneralisasi untuk populasi yang diinginkan (Sekaran dan 

Bougie, 2016). Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan nonprobability 

sampling, dan metode yang digunakan adalah purposive sampling. Nonprobability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana elemen dalam populasi tidak 

memiliki probabilitas yang melekat untuk dipilih sebagai subjek sampel, dan 

metode purposive sampling adalah pengambilan sampel yang terbatas pada objek 
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tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan dikarenakan sesuai 

dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016).  

Jenis purposive sampling dalam penelitian ini adalah judgment sampling, 

dan kriteria untuk pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Bank umum konvensional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2008-2017 secara berturut-turut. 

2. Bank umum konvensional yang menggunakan mata uang rupiah dalam 

laporan keuangannya. 

3. Bank umum konvensional yang menyediakan seluruh data yang dibutuhkan 

dalam perhitungan variabel-variabel dalam penelitian ini.  

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan 

tidak perlu dikumpulkan secara langsung oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016). 

Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai 

validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam 

penelitian. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan bank umum konvensional pada tahun pengamatan 2008-2017 melalui situs 

Bursa Efek Indonesia, laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan, dan situs resmi 

masing-masing bank. Selain itu, data PDB Indonesia pada tahun pengamatan 2008-

2017 diperoleh dari situs resmi Bank Dunia. 
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3.4. Variabel dan Operasional Variabel 

Sekaran (2016) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang 

mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu 

yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang 

sama untuk orang/objek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan tiga variabel 

utama, yaitu variabel dependen, independen, dan pemoderasi, ditambah dengan 

variabel kontrol.  

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian 

ini memiliki 4 (empat) jenis variabel yang terlibat, yaitu: 

1. Variabel dependen: Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit. 

2. Variabel pemoderasi: Adopsi IAS 39 ke dalam PSAK 55. 

3. Variabel independen, terdiri dari: 

a. Income smoothing 

b. Perilaku prosiklikalitas perbankan 

4. Variabel kontrol, terdiri dari: 

a. Non-performing loan 

b. Pertumbuhan kredit 

c. Ukuran perusahaan 

Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan 

sebagai berikut. 
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3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi minat utama peneliti. 

Sasaran peneliti adalah untuk memahami dan menggambarkan variabel dependen, 

atau untuk menjelaskan variabilitasnya, atau memperkirakannya.  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN) kredit. CKPN merupakan penyisihan yang dibentuk 

apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal 

(PAPI, 2008). CKPN terletak pada laporan laba rugi bank. Pengukuran CKPN 

dalam penelitian ini, sesuai dengan penelitian Adzis et al., (2016), Ozili (2017) 

adalah: 

𝐶𝐾𝑃𝑁 =  
𝐶𝐾𝑃𝑁 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

3.4.2. Variabel Pemoderasi 

Variabel pemoderasi adalah variabel yang memiliki pengaruh kontinjensi 

kuat terhadap variabel independen, atau memodifikasi hubungan asli antara 

variabel independen dan dependen. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini 

adalah adopsi IAS 39 pada PSAK 55. 

IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement adalah salah 

satu standar IFRS yang telah diadopsi oleh standar Indonesia, yaitu PSAK No. 55 

tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang akan menjadi salah 

satu fokus dalam penelitian ini. Standar ini mengatur kewajiban pengakuan dan 

pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak untuk membeli atau 

menjual item non keuangan.  
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Proksi untuk variabel ini adalah menggunakan variabel dummy, yaitu 1 

untuk bank yang sudah melakukan penerapan PSAK 55, dan 0 apabila bank belum 

menerapkan PSAK 55.  

3.4.3. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen 

dengan cara positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri 

dari dua, yaitu income smoothing dan perilaku prosiklikalitas perbankan. 

3.4.3.1. Income Smoothing 

Income smoothing atau perataan laba adalah salah satu metode manajemen 

laba yang bertujuan untuk mengurangi volatilitas laba, atau membuat laba menjadi 

stabil. Jika perataan laba mempengaruhi CKPN, maka hal tersebut akan 

menghasilkan hubungan yang positif antara laba sebelum pajak dan CKPN 

(earnings before taxes and provisions) dan CKPN (Bouvatier dan Lepetit, 2006). 

Maka pengukuran income smoothing akan menggunakan EBTP seperti pada 

penelitian Ozili (2017), Adzis et al. (2016), yaitu: 

𝐸𝐵𝑇𝑃 =  
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 + 𝑙𝑜𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

3.3.3.2. Perilaku Prosiklikalitas Perbankan 

Prosiklikalitas perbankan adalah perilaku penyaluran kredit perbankan yang 

berlebihan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat ketika dalam 

kondisi ekspansi dan mempercepat penurunan kegiatan ekonomi ketika dalam 

kondisi kontraksi (Bank Indonesia, 2014).  

Pengaruh Income Smoothing..., Nadya Trinova, Ak.-Ibs, 2018



70 
 

Indonesia Banking School 

Dalam penelitian Adzis (2016) dan Ozili (2015) perilaku prosiklikalitas 

perbankan diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB per kapita naik 

dan mengindikasikan terjadinya ekspansi ekonomi, maka jumlah CKPN kredit akan 

lebih rendah, sehingga mengindikasikan terjadinya perilaku prosiklikalitas. Maka, 

rumus untuk penghitungan variabel ini adalah: 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝐷𝐵 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡−1

𝐺𝐷𝑃𝑡−1
 𝑥 100% 

3.4.4. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol mengacu pada variabel yang bukan merupakan fokus dari 

penelitian, dan dengan demikian merupakan faktor asing atau ketiga yang 

pengaruhnya harus dikendalikan atau dihilangkan (Salkind, 2010). Variabel kontrol 

dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu non performing loan, pertumbuhan 

kredit, dan ukuran perusahaan. 

3.4.4.1.  Non- performing loan 

Menurut Slamet Riyadi (2006), rasio NPL merupakan perbandingan antara 

jumlah kredit yang diberikan yang memiliki tingkat kolektibilitas kurang lancar, 

diragukan dan macet dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. 

Kusumaranny (2012) dalam Fitriana (2015) menjelaskan bahwa risiko kredit dapat 

mengindikasikan adanya kegagalan bank dalam menerima bunga dan atau pinjaman 

sehingga perlu bagi bank untuk meningkatkan peyisihan dana untuk mengantisipasi 

kerugian gagal bayar dari debitur. Oleh karena itu, NPL berpengaruh positif 

terhadap CKPN (Fitriana, 2015). 
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Rumus NPL yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Gross 𝑁𝑃𝐿 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠
𝑥 100% 

3.4.4.2. Pertumbuhan kredit 

Pertumbuhan kredit menggambarkan tingkat perkembangan volume kredit 

yang disalurkan kepada pihak ketiga (Pradnyawati, 2012). Pertumbuhan kredit yang 

lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan kemungkinan gagal bayar yang lebih tinggi, 

di mana bank perlu menyisihkan lebih banyak ketentuan pinjaman untuk menyerap 

lebih banyak kerugian yang diharapkan (Adzis, 2016). Pertumbuhan kredit akan 

berpengaruh positif terhadap CKPN. 

Rumus pertumbuhan kredit yang dioperasikan pada penelitian ini adalah: 

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡 − 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡−1

𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡−1
 

3.4.4.3. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala di mana dapat besar kecilnya perusahaan 

baik dari total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini, 2013). 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CKPN kredit, dikarenakan bank-

bank besar memiliki tingkat kegiatan bisnis yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

bank-bank yang lebih kecil (Anandarajan et al., 2007; Ozili, 2017). 

Rumus ukuran perusahaan yang dioperasikan untuk penelitian ini adalah: 

𝑆𝑖𝑧𝑒 =  𝑙𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
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Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Variabel Formulasi Variabel Skala 

Pengukuran 

 

Dependen 

1 Cadangan 

Kerugian 

Penurunan 

Nilai Kredit 

Penyisihan yang 

dibentuk apabila nilai 

tercatat kredit setelah 

penurunan nilai kurang 

dari nilai tercatat awal 

 
𝐶𝐾𝑃𝑁 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Rasio 

Pemoderasi 

2 Adopsi IAS 

39 pada PSAK 

55 

Penerapan PSAK 55 

yang mengadopsi IAS 

39 

variabel dummy, yaitu 1 untuk bank 

yang sudah melakukan penerapan 

PSAK 55, dan 0 apabila bank belum 

menerapkan PSAK 55. 

Nominal 

Independen 

3 Income 

Smoothing 

metode manajemen 

laba yang bertujuan 

untuk mengurangi 

volatilitas laba, diukur 

dengan EBTP 

𝐸𝐵𝑇 + 𝑙𝑜𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Rasio 

4 Perilaku 

Prosiklikalitas 

Perbankan 

Perilaku penyaluran 

kredit perbankan yang 

berlebihan, diukur 

dengan Produk 

Domestik Bruto 

𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡−1

𝐺𝐷𝑃𝑡−1
 𝑥 100% 

Rasio 

Kontrol 

5 Non 

performing 

loan 

perbandingan antara 

jumlah kredit yang 

memiliki tingkat 

kolektibilitas 3, 4, 5 

dengan total kredit yang 

diberikan oleh bank 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠
𝑥 100% 

 

Rasio 

6 Pertumbuhan 

kredit 

tingkat perkembangan 

volume kredit yang 

disalurkan kepada 

pihak ketiga 

𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡 − 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡−1

𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡−1
 

Rasio 

7 Ukuran 

perusahaan 

Skala besar kecilnya 

perusahaan 

Ln total assets Rasio 

Sumber: Diolah sendiri 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode, 

yaitu: 

1. Metode kepustakaan 

Mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian, 

yaitu dengan mempelajari dari berbagai literatur, seperti artikel ilmiah, dan 

buku. 

2. Metode dokumentasi 

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia dan terdokumentasi, yaitu dengan mempelajari laporan keuangan 

tahunan bank umum konvensional. 

3.6. Metode Analisis Data 

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan 

menggunakan alat analisis Eviews 9. 

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi) masing-masing variabel independen maupun dependen, yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data 

sampel tersebut (Ghozali, 2013). 
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3.6.2. Analisis Data Panel 

Data panel adalah catatan nilai variabel-variabel yang diambil dalam jangka 

waktu tertentu dari suatu kelompok target sampel (panel) yang telah ditentukan. 

Variabel-variabel tersebut bisa berupa keadaan atau aksi yang dilakukan oleh panel 

yang dapat berubah seiring dengan waktu. Data panel merupakan gabungan dari 

data tabel silang (cross section) dan data runtun waktu (time series). Dengan kata 

lain, data panel merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun 

waktu tertentu (Winarno, 2015). 

Menurut Jaya dan Sunengsih (2009), analisis regresi data panel adalah 

analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati hubungan antara 

satu variabel terikat (dependent variable) dengan satu atau lebih variabel bebas 

(independent variable). 

Metode data panel memiliki tiga pendekatan, yaitu fixed effect model 

(FEM), common effect model (CEM) dan random effect model (REM).  

3.6.2.1. Uji Chow 

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik 

log likelihood ratio (uji LR).  

Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009):  

Ho = Menggunakan model common effect  

Ha = Menggunakan model fixed effect.  
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Kriteria pengujian uji Chow adalah sebagai berikut. 

1. Ho diterima apabila nilai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit 

pada cross section Chi Square > 0,05 

2. Ho ditolak apabila nilai CKPN kredit pada cross section Chi Square < 0,05.  

3.6.2.2. Uji Hausman 

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect.  

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman 

adalah:  

Ho = Menggunakan model random effect  

Ha = Menggunakan model fixed effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai CKPN kredit pada 

cross section random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai CKPN kredit pada cross 

section random < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, jika Ho ditolak maka 

model fixed effect lebih baik daripada random effect, begitu juga sebaliknya. 

3.6.3. 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. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi data 

normal, asumsi heteroskedasitas dan autotokorelasi, dan multikolinearitas antar 
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variabel independen agar memenuhi sifat estimasi regresi bersifat BLUES (Best 

Linear Unbiased Estimator) (Herawaty, 2008). 

3.6.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan 

pengujian secara statistik.  Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik 

(Winarno, 2015). 

Uji normalitas dengan grafik memiliki kelemahan, yaitu dapat 

mengakibatkan kesalahan penafsiran. Jika tidak hati-hati secara visual data dapat 

terlihat normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan 

disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Menurut Winarno (2015) uji 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas > 

0.05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka 

data berdistribusi tidak normal. 

3.6.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Winarno, 2015). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Cara untuk melakukan uji multikolinieritas adalah dengan enganalisis 

matrik korelasi (correlation matrix) variabel-variabel independen. Jika antar 
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variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka 

hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang 

tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. 

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel independen (Winarno, 2015). 

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan akurat, juga 

mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi 

parameter (koefisien) regresi akan terganggu (Gujarati, 2008). 

Gujarati (2008) mengatakan bahwa heteroskedastisitas dapat 

mengakibatkan pendugaan parameternya tidak efisien sehingga tidak mempunyai 

ragam minimum. Salah satu usaha untuk mengatasi heteroskedastisitas ini dapat 

dilakukan dengan mentransformasikan variabel – variabelnya, baik variabel bebas, 

variabel tidak bebas maupun keduanya agar asumsi homoskedastisitas terpenuhi. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model, 

peneliti akan menggunakan uji Park dengan bantuan program Eviews. Jika hasil 

signifikansi Uji Park lebih besar dari 0,05 maka model regresi homokedastisitas, 

sebaliknya jika hasil signifikasi Uji Park di bawah atau sama dengan 0,05 maka 

model regresi mengalami heterokedastisitas (Winarno, 2015). 

3.6.3.4. 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) (Winarno, 2015). Model regresi yang baik adalah 

model yang bebas dari autokorelasi. 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson (Winarno, 2015). Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha : terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

  Kriteria pengujian Durbin Watson adalah Ho diterima apabila nilai DW 

terletak diantara nilai du sampai 4-du dan Ha diterima apabila nilai DW terletak 

diantara nilai 0 sampai dL serta nilai 4-dL sampai 4. Widarjono (2009) menjelaskan, 

dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel independen (k), kita dapat mencari 

nilai kritis dL dan du di statistik Durbin Watson. 
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3.6.4. Statistik Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiple regression 

analysis), karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel 

independen (Sekaran dan Bougie, 2016). Persamaan regresi dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝐶𝐾𝑃𝑁𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝐹𝑅𝑆𝑖𝑡 + 𝛽4(𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝐹𝑅𝑆𝑖𝑡) +

 𝛽5(∆𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝐹𝑅𝑆𝑖𝑡) + 𝛽6𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽7∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽8𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   

(3.1.) 

Keterangan: 

CKPN = Cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

𝛽0 = Konstanta 

EBTP = Earnings before tax and loan loss provisions, proksi income smoothing 

ΔGDP = Pertumbuhan GDP, proksi untuk perilaku prosiklikalitas 

IFRS = Variabel dummy adopsi IAS 39 pada PSAK 55 

NPL = Non performing loan 

ΔLOAN = Pertumbuhan kredit 

SIZE = Ukuran perusahaan 

ε = error term 

i = bank 
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t = periode laporan tahunan 

β1…β8 = Koefisien regresi 

3.7. Determinasi Variabel Independen Terhadap Dependen 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol sampai satu (Ghozali, 2013). Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.  

3.8. Teknik Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan 

pengujian hipotesis nol, yaitu pengujian untuk menjawab pertanyaan yang 

mengasumsikan hipotesis nol adalah benar (Cramer, 2004). 

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji signifikansi-t. Uji 

signifikansi-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Selain untuk 

menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda 

koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan 
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arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah (Ghozali, 

2013): 

1. Jika probability value (sig)-t, lebih kecil dari 5%, maka artinya bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh 

data penelitian. 

2. jika probability value (sig)-t lebih besar dari 5%, maka artinya bahwa 

variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen dan 

hipotesis yang diajukan tidak diterima atau tidak didukung oleh data 

penelitian. 
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   BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu penelitian 2008-2017. Kriteria yang 

digunakan dalam pemilihan sampel adalah bank yang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2008-2017 secara berturut-turut, dan bank umum 

konvensional yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya.  

Berikut adalah tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah bank umum konvensional yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2008-2017 

40 

Jumlah bank umum konvensional yang tidak 

berturut-turut terdaftar di BEI dari tahun 

2008-2017 

(14) 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 

keuangan dalam Rupiah 

0 

Data yang tidak lengkap (6) 

Jumlah sampel akhir 20 

Total tahun observasi 10 

Jumlah observasi 200 

Outliers 4 

Jumlah observasi penelitian akhir 196 

Sumber: data diolah sendiri 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah bank umum 

konvensional yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 20 bank. Berikut 

ini daftar nama-nama bank yang dijadikan sampel: 

Tabel 4.2. 

Daftar Bank yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan Tahun 

Listing 

1 BABP PT. Bank MNC Internasional 

Tbk 

2002 

2 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk 2007 

3 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 2000 

4 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 2006 

5 BBNI PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 

1996 

6 BBNP PT. Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk 

2001 

7 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia 

Tbk 

1989 

8 BKSW PT. Bank QNB Indonesia Tbk 2002 

9 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 2003 

10 BNGA PT. Bank CIMB Niaga Tbk 1989 

11 BNLI PT. Bank Permata Tbk 1990 

12 BSWD PT. Bank of India Indonesia 

Tbk 

2002 

13 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiun 

Nasional Tbk 

2008 

14 BVIC PT. Bank Victoria Nasional Tbk 1999 

15 INPC PT. Bank Artha Graha 

International Tbk 

1990 

16 MAYA PT. Bank Mayapada 

Internasional Tbk 

1997 

17 MCOR PT. Bank China Construction 

Bank Indonesia Tbk 

2007 

18 MEGA PT. Bank Mega Tbk 2000 

19 PNBN PT. Bank Panin Indonesia Tbk 1982 

20 SDRA PT. Bank Woori Saudara 1906 

Tbk 

2006 

Sumber: Data diolah sendiri 
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 Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan ditentukan 

berdasarkan metode purposive sampling yang dilihat dari kelengkapan data 

penelitian dan penggunaan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi penelitian ini berjumlah 

200 observasi. 

 Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi (200) menunjukkan bahwa data tidak 

terdistribusi normal. Untuk mengatasi data yang tidak normal, maka penulis 

membuang outlier. Data outlier adalah data yang secara nyata berbeda dengan data-

data yang lain. Dari uji normalitas, terdapat 4 observasi yang harus dikeluarkan agar 

pengujian dapat dilanjutkan. Outliers dipilih berdasarkan nilai residualnya. Data 

yang memiliki residual lebih dari ±0.2 akan dibuang. Sehingga jumlah observasi 

akhir yang diteliti adalah 196 observasi. 

4.2. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi) masing-masing variabel independen maupun dependen, yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data 

sampel tersebut (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif data 

penelitian: 
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Tabel 4.3. 

Statistik Deskriptif Tanpa Outliers 

 CKPN EBTP GDP IFRS LOAN NPL SIZE 

 Mean  0.013040  0.028310  5.467486  0.795918  0.008353  0.026280  24.30747 

 Median  0.011602  0.026005  5.557264  1.000000  6.05E-12  0.022950  24.23674 

 Maximum  0.071577  0.212724  6.223854  1.000000  0.378383  0.158200  28.45625 

 Minimum  2.97E-05 -0.061966  4.628871  0.000000 -0.304116  0.002300  21.03066 

 Std. Dev.  0.008746  0.025321  0.580103  0.404061  0.062524  0.018479  1.698058 

 Sum  2.555810  5.548770  1071.627  156.0000  1.637243  5.150900  4764.264 

 Sum Sq. 

Dev. 

 0.014917  0.125029  65.62131  31.83673  0.762310  0.066585  562.2629 

 Observatio

ns 

196 196 196 196 196 196 196 

Sumber: Data diolah sendiri 

Hasil dari tabel ini merujuk pada Lampiran 2 di bagian akhir penelitian. 

Tabel di atas menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, 

maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) 

adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dan dibagi dengan banyaknya data, 

sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data 

dengan rata-rata, dan dibagi dengan banyaknya data. 

Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan pada Tabel 4.3. sebagai berikut: 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN). Untuk nilai rata-rata dari variabel ini pada 

periode 2008-2017 adalah 0.013040 dengan nilai maksimum sebesar 

0.071577 yang terdapat pada PT. Bank of India Indonesia Tbk. pada 
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tahun 2016. Kemudian untuk nilai minimum ada pada PT. Bank 

Capital Indonesia Tbk. di tahun 2015 dengan nilai sebesar 0.0009297. 

2. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah income 

smoothing (EBTP). Nilai rata-rata pada variabel ini selama periode 

2008-2017 adalah 0.028310 dengan nilai maksimum sebesar 0.212724 

yang dimiliki oleh PT. Bank Panin Indonesia Tbk pada tahun 2012. 

Adapun nilai minimum terdapat pada PT Bank of India Indonesia Tbk 

pada tahun 2016, yaitu sebesar -0.061966, atau mengalami kerugian. 

3. Variabel dependen kedua adalah prosikilikalitas perbankan yang 

diukur dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Nilai rata-rata 

pada variabel ini adalah 5.467486. Selain itu, nilai maksimum terdapat 

pada tahun 2010 yaitu 6.223854, dan nilai minimum terdapat pada 

tahun 2009, yaitu 4.628871. 

4. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55. Variabel ini merupakan variabel dummy yang menandakan 

angka 1 untuk bank yang sudah menerapkan PSAK 55, dan 0 apabila 

bank sudah menerapkan PSAK 55, sehingga nilai maksimum dan 

minimum dipastikan adalah 1 dan 0. Rata-rata dari variabel PSAK 55 

ini adalah 0.795918, yang menandakan bahwa sebagian besar bank 

sudah menerapkan PSAK 55. 

5. Variabel kontrol pertama dalam penelitian ini adalah non performing 

loan (NPL), yaitu total kredit bermasalah dibagi dengan jumlah kredit. 

Variabel ini memiliki rata-rata sejumlah 0.026280, serta nilai 
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maksimum sebesar 0.158200 yang terdapat pada PT. Bank of India 

Indonesia Tbk. pada tahun 2016, dan nilai minimum sebesar 0.0023 

yang terdapat di PT. Bank QNB Indonesia Tbk pada tahun 2013. 

6. Variabel kontrol kedua pada penelitian ini adalah pertumbuhan kredit 

(LOAN). Variabel ini memiliki rata-rata sebesar 0.008353. Sementara 

itu, nilai maksimum dalam variabel ini adalah sebesar 0.378383 yang 

terdapat pada PT. Bank Mayapada Tbk pada tahun 2016, dan nilai 

minimum sebesar -0.304116 pada PT. Bank of India Indonesia pada 

tahun 2016. 

7. Variabel kontrol ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan 

(SIZE). Variabel ini memiliki rata-rata sebesar 24.30747, nilai 

maksimum sebesar 28.45625 yang terdapat di PT. Bank Central Asia 

Tbk pada tahun 2009, dan nilai minimum sebesar 21.03066 yang 

terdapat di PT. Bank of India Indonesia Tbk. pada tahun 2008. 

4.3. Analisis Data Panel 

 Pemilihan model yang fit adalah hal yang paling pertama dilakukan dalam 

penelitian regresi dengan data panel, yaitu untuk memilih model data panel yang 

akan digunakan. Model data panel memiliki tiga pendekatan, yaitu common effect, 

fixed effect, dan random effect. Uji yang dilakukan adalah uji Chow untuk 

menentukan apakah penelitian menggunakan model common effect atau fixed effect, 

dan uji Hausman untuk menentukan apakah penelitian menggunakan model 

random effect atau fixed effect. 
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4.3.1. Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan fixed effect atau common effect. Hasil uji Chow dalam penelitian ini 

dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.  

Tabel 4.4. 

Uji Chow  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 7.930257 (19,175) 0.0000 

Cross-section Chi-square 124.222719 19 0.0000 

     
     

Sumber: data diolah sendiri (Eviews) 

 Hasil dari tabel ini merujuk pada Lampiran 3 di bagian akhir penelitian. 

Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.4 di atas, hasil menunjukkan probabilitas cross 

section chi square sebesar 0.000. Nilai probabilitas tersebut kurang dari 0.05, 

sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah menolak Ho dan memilih model 

fixed effect. Karena yang terpilih adalah model fixed effect, maka harus dilanjutkan 

uji Hausman untuk menentukan antara model random effect dan fixed effect. 

4.3.2. Uji Hausman 

 Uji Hausman diilakukan untuk menentukan apakah penelitian 

menggunakan model random effect atau fixed effect. Hasil uji Hausman dalam 

penelitian ini dijabarkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.5. 

Uji Hausman 

     

     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 5 1.0000 

     
      Sumber: Data diolah sendiri 

 Hasil dari tabel ini merujuk pada Lampiran 4 di bagian akhir penelitian. 

Berdasarkan hasil uji Hausman di atas, nilai probabilitas cross section random 

sebesar 1.0000. Nilai probabilitas ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan model yang dipilih adalah random effect. 

4.4. 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. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah asumsi data 

normal, asumsi heteroskedasitas dan autokorelasi, dan multikolinearitas antar 

variabel independen agar memenuhi sifat estimasi regresi bersifat BLUES (Best 

Linear Unbiased Estimator) (Herawaty, 2008). 

4.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan 
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pengujian secara statistik.  Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Jarque Bera. 

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas berdasarkan model penelitian 

yang digunakan.  

 

Gambar 4.1. Uji Normalitas Sebelum Outliers Dibuang 

Sumber: Data diolah sendiri  

 Sebelum data dibuang outliers-nya pada gambar 4.1., tingkat probabilitas 

dari uji normalitasnya adalah sebesar 0.00000, atau lebih kecil dari 0.05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa distribusi data bersifat tidak normal, oleh karena itu perlu 

dilakukan treatment agar data kembali normal, salah satunya dengan membuang 

outliers data, atau observasi yang datanya tidak normal. 

 Total outliers yang dibuang adalah sejumlah 4 observasi, sehingga jumlah 

observasi yang diteliti sejumlah 196 observasi. Dari hasil uji normalitas yang 

dilakukan setelah outliers tersebut dibuang, diperoleh hasil probabilitas sejumlah 

0.185594, atau lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima, yang berarti distribusi data bersifat normal. 
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Gambar 4.2. Uji Normalitas Setelah Outliers Dibuang 

Sumber: Data diolah sendiri  

4.4.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013).  

Tabel di bawah ini adalah hasil dari uji multikolinieritas yang terdapat pada 

model penelitian. 

Tabel 4.6. 

Uji Multikolinieritas 

 

 EBTP GDP IFRS LOAN NPL SIZE 

EBTP       

GDP  0.124333      

IFRS  0.002922  0.127943     

LOAN  0.178545 -0.098473  0.067825    

NPL -0.260551 -0.145855 -0.022594 -0.225371    

SIZE  0.481261 -0.122961  0.192120  0.145146 -0.105029  
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Sumber: data diolah sendiri 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.6. di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam model penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas antara variabel, 

dikarenakan semua koefisien variasi antar variabel di bawah 0.80. 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park. 

Tabel 4.7. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -14.26729 4.376408 -3.260045 0.0013 

CKPN 13.31788 32.90435 0.404745 0.6861 

EBTP -18.32637 24.30295 -0.754080 0.4518 

GDP -0.111981 0.475445 -0.235530 0.8141 

IFRS 0.764167 3.173255 0.240815 0.8100 

EBTP*IFRS 25.90897 24.30757 1.065881 0.2879 

GDP*IFRS -0.339188 0.577889 -0.586944 0.5580 

LOAN -2.025861 2.656370 -0.762643 0.4466 

NPL 22.40014 13.95667 1.604978 0.1102 

Sumber: data diolah sendiri 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa koefisien masing-masing 

variabel independen menghasilkan angka di atas 0.05, maka dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model, dan 

menerima hipotesis null bahwa data bersifat homoskedastis. 
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4.4.4. 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) (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah 

model yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah uji autokorelasi Durbin-Watson. 

Pada penelitian ini dilakukan treatment yang berguna untuk menyelesaikan 

masalah autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan dengan menggunakan 

model autoregressive (AR), yaitu dengan memasukkan variabel AR(1) ke dalam 

estimasi model yang digunakan. Menurut Winarno (2011), asumsi AR merupakan 

data periode saat ini dipengaruhi oleh data periode sebelumnya. Oleh karena itu, 

AR(1) menunjukkan bahwa variabel dependen hanya dapat dipengaruhi oleh nilai 

variabel tersebut, yaitu satu periode sebelumnya (Widarjono, 2009). Berikut ini 

merupakan hasil estimasi setelah variabel AR(1) dimasukkan ke dalam model 

penelitian, sebagai berikut: 

Tabel 4.8. 

Uji Autokorelasi 

 

    Durbin-

Watson stat 

 2.081894 

N K dL du 

196 7 1.6928  1.8406 

Sumber: data diolah sendiri 
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 Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji autokorelasi setelah diberikan treatment 

AR(1), adalah 2.081894. Untuk menguji adanya autokorelasi, maka hal ini 

dilakukan dengan melihat tabel DW dengan jumlah total observasi dalam penelitian 

sebanyak 196 (n=196) dan jumlah variabel independen dalam penelitian sebanyak 

7 (k=7). Maka berdasarkan tabel DW, diperoleh nilai dL= 1.6928 dan du= 1.8406. 

Karena nilai DW pada penelitian lebih besar daripada du, dan nilai (4-DW) = 

1.918106 lebih besar daripada du, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

autokorelasi positif maupun negatif. 

4.5. Analisis Persamaan Regresi Berganda 

 Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiple regression 

analysis), karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel 

independen (Sekaran dan Bougie, 2016).  Analisis regresi berganda digunakan 

untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang 

dibuat akan diterima atau ditolak (Ghozali, 2013). Berdasarkan pengolahan data, 

telah dilakukan pengujian untuk mengetahui model yang cocok digunakan dalam 

penelitian, yaitu random effect berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman yang 

telah dilakukan sebelumnya.  

Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang 

dirangkum dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 4.9. 

Data Analisis Regresi Linier 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

EBTP 0.196858 0.045203 4.355023 0.0000 Signifikan 

GDP 0.000460 0.000912 0.503808 0.6150 Tidak Signifikan 

IFRS -0.005482 0.006117 -0.896265 0.3713 Tidak Signifikan 

EBTP*IFRS -0.186410 0.045244 -4.120151 0.0001 Signifikan 

GDP*IFRS 0.001350 0.001109 1.217688 0.2249 Tidak Signifikan 

LOAN -0.019334 0.005040 -3.836422 0.0002 Signifikan 

NPL 0.314939 0.018944 16.62438 0.0000 Signifikan 

SIZE 0.001938 0.000321 6.034733 0.0000 Signifikan 

C -0.047577 0.009278 -5.127794 0.0000 - 

R-squared 0.652966 

Adjusted R-squared 0.638120 

F-statistic 43.98153 

Probability (F-statistic) 0.000000 

Durbin-Watson stat. 1.283668 

Sumber: data diolah sendiri 

Hasil dari tabel ini merujuk pada Lampiran 8 di bagian akhir penelitian. Atas 

dasar hasil analisis regresi pada tabel 4.9., diperoleh persamaan sebagai berikut: 

𝐶𝐾𝑃𝑁𝑖,𝑡 =  −0.047577 + 0.196858 𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 + 0.000460 ∆𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 − 0.005482 𝐼𝐹𝑅𝑆𝑖𝑡

− 0.186410 (𝐸𝐵𝑇𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝐼𝐹𝑅𝑆𝑖𝑡) +  0.001350( ∆𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 ∗  𝐼𝐹𝑅𝑆𝑖𝑡)

+ 0.314939 𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 − 0.019334 ∆𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 0.001938 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 

(4.1.) 

Dari hasil uji persamaan regresi di atas, maka dapat diperoleh interpretasi 

sebagai berikut. 

1. Konstanta sebesar -0.047577 menunjukkan bahwa jika variabel 

independent bernilai konstan, maka cadangan kerugian penurunan nilai 

(CKPN) akan mengalami penurunan sebsar 0.047577. 
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2. Koefisien regresi income smoothing (EBTP) sebesar 0.196858 

menunjukkan bahwa CKPN akan mengalami peningkatan sebesar 0.196858 

untuk setiap peningkatan satu satuan EBTP dan sebaliknya, dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

3. Koefisien regresi prosiklikalitas perbankan (GDP) sebesar 0.000460 

menunjukkan bahwa CKPN akan mengalami peningkatan sebesar 0.000460 

untuk setiap peningkatan satu satuan GDP dan sebaliknya, dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

4. Koefisien regresi adopsi IAS 39 pada PSAK 55 (IFRS) sebesar -0.005482 

menunjukkan bahwa CKPN akan mengalami penurunan sebesar 0.005482 

untuk setiap peningkatan satu satuan IFRS dan sebaliknya, dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

5. Koefisien regresi income smoothing (EBTP) dengan adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55 (IFRS) sebagai variabel pemoderasi (EBTP*IFRS) sebesar          -

0.186410 menunjukkan bahwa CKPN akan mengalami penurunan sebesar -

0.186410 untuk setiap peningkatan satu satuan EBTP*IFRS dan sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

6. Koefisien regresi prosiklikalitas perbankan (GDP) dengan adopsi IAS 39 

pada PSAK 55 (IFRS) sebagai variabel pemoderasi (GDP*IFRS) sebesar 

0.001350 menunjukkan bahwa CKPN akan mengalami peningkatan sebesar 

0.001350 untuk setiap peningkatan satu satuan GDP*IFRS dan sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain konstan. 
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7. Koefisien regresi non-performing loan (NPL) sebesar 0.314939 

menunjukkan bahwa CKPN akan mengalami kenaikan sebesar 0.314939 

untuk setiap peningkatan satu satuan NPL dan sebaliknya, dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

8. Koefisien regresi loan growth (ΔLOAN) sebesar -0.019334menunjukkan 

bahwa CKPN akan mengalami penurunan sebesar 0.019334 untuk setiap 

peningkatan satu satuan ΔLOAN dan sebaliknya, dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

9.Koefisien regresi ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.001938 menunjukkan 

bahwa CKPN akan mengalami kenaikan sebesar 0.001938 untuk setiap 

peningkatan satu satuan SIZE dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

4.6. Determinasi Variabel Independen terhadap Dependen 

Dari hasil penelitian dalam tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai adjusted R 

square adalah sebesar 0.6381, yang berarti variabel independen dalam penelitian 

ini mampu menjelaskan variabel cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 

63.81%, di mana selebihnya yaitu sebesar 36.19% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

di luar variabel yang diteliti. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi 

sudah cukup baik menjelaskan variabel dependen karena berada pada tingkat di atas 

50%. 
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4.7. Pengujian Hipotesis (Uji-t) 

 Uji t pada satu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian 

untuk uji t yang digunakan peneliti adalah uji one tailed. Untuk menentukan 

pengaruh antar variabel terdapat tingkat signifikansi 0.05 (α=5%). Jika tingkat 

signifikansi lebih besar daripada 0.05 maka hipotesis ditolak, yang berarti variabel 

independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Namun jika tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0.05 maka hipotesis diterima, 

yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  

 Berikut di bawah ini adalah hasil dari pengujian hipotesis. 

1. Income Smoothing (Variabel Independen) 

H1: Income smoothing berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian 

kredit perbankan. 

Berdasarkan Tabel 4.9, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

probabilitas dari variabel independen income smoothing sebesar 0.0000 atau 

lebih kecil dari 0.05, dengan nilai koefisien sebesar 0.196858, yang berarti 

income smoothing berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit perbankan. Dari hasil yang diperoleh, 

dapat disimpulkan hipotesis pertama tidak dapat ditolak. 

 

 

Pengaruh Income Smoothing..., Nadya Trinova, Ak.-Ibs, 2018



99 
 

Indonesia Banking School 

2. Prosiklikalitas Perbankan (Variabel Independen) 

H2: PDB akan berpengaruh negatif signifikan terhadap CKPN kredit, 

sehingga menunjukkan perilaku prosiklikalitas. 

Berdasarkan Tabel 4.9., hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

probabilitas dari variabel independen prosiklikalitas perbankan (GDP) sebesar 

0.6150 atau lebih besar dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.000460, yang 

berarti PDB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN) kredit perbankan, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya 

perilaku prosiklikalitas perbankan. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan 

hipotesis kedua ditolak. 

3. Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 (Variabel Pemoderasi) 

 H3: Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 berpengaruh negatif terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit. 

 Berdasarkan Tabel 4.9., hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

probabilitas dari variabel independen adopsi IAS 39 pada PSAK 55 (IFRS) sebesar 

0.3713 atau lebih besar dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar -0.005482 yang 

berarti adopsi IAS 39 pada PSAK 55 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit perbankan. Dari hasil yang 

diperoleh, dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak. 

 H4: Adopsi IAS 39 akan memperlemah pengaruh positif signifikan 

income smoothing terhadap cadangan kerugian kredit perbankan. 
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 Berdasarkan Tabel 4.9., hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

hubungan moderasi antara income smoothing (EBTP) dengan adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55 (IFRS) atau EBTP*IFRS memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.0001 

atau lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar -0.186410 yang berarti 

hubungan moderasi antara income smoothing (EBTP) dengan adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55 (IFRS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN) kredit perbankan. Dengan kata lain, adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55 akan memperlemah pengaruh income smoothing terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai (CKPN) perbankan. Dari hasil yang diperoleh, dapat 

disimpulkan hipotesis keempat tidak dapat ditolak. 

H5: Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 akan memperkuat pengaruh negatif GDP 

terhadap CKPN kredit, sehingga menunjukkan perilaku prosiklikalitas. 

Berdasarkan Tabel 4.9., hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

hubungan moderasi antara perilaku prosiklikalitas perbankan (GDP) dengan adopsi 

IAS 39 pada PSAK 55 (IFRS) atau GDP*IFRS memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0.2249 atau lebih besar dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.001350 

yang berarti hubungan moderasi antara GDP dengan adopsi IAS 39 pada PSAK 55 

(IFRS) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai (CKPN) kredit perbankan. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan 

hipotesis kelima ditolak. 
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4. Pertumbuhan Kredit (Variabel Kontrol) 

Berdasarkan Tabel 4.9., hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan kredit (ΔLOAN) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.0002 atau 

lebih besar dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar -0.019334 yang berarti 

pertumbuhan kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN) kredit perbankan. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil yang 

diprediksikan.  

5. Non-Performing Loan (Variabel Kontrol) 

Berdasarkan Tabel 4.9., hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel 

non-performing loan (NPL) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.0000 atau lebih 

kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.314939 yang berarti NPL 

berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai 

(CKPN) kredit perbankan. Hasil ini sesuai dengan hasil yang diprediksikan.  

6. Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol) 

Berdasarkan Tabel 4.9., hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan (SIZE) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.0000 atau lebih 

kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.001938 yang berarti ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai (CKPN) kredit perbankan. Hasil ini sesuai dengan hasil yang diprediksikan. 
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4.8. Pembahasan Hasil Penelitian  

4.8.1. Pengaruh Income Smoothing terhadap Cadangan Kerugian Kredit 

Perbankan 

Hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa income smoothing yang 

diukur dengan laba sebelum pajak dan cadangan kerugian penurunan nilai (earning 

before taxes and loan loss provisions) berpengaruh positif terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit perbankan, sehingga hipotesis pertama diterima. 

Penelitian ini dilakukan pada 20 bank umum konvensional di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2017. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Packer dan Zhu (2012), Leventis dan Dimitriopoulos (2011), Gebhardt 

dan Novotny-Farkas (2011), Ozili (2017), Adzis et al. (2016), Fonseca dan 

Gonzalez (2008), Ozili (2015), Skala (2015), dan Adzis et al. (2010), namun 

bertentangan dengan penelitian dari Fernando dan Ekayanake (2015).  

Hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa ketika bank memprediksi 

laba tinggi, bank akan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

perbankan untuk meratakan laba dan mengurangi volatilitas laba untuk mengurangi 

persepsi investor mengenai risiko bank (Greenwalt dan Sinkey, 1988). Dikarenakan 

bank-bank yang menjadi objek penelitian adalah bank yang terdaftar di bursa atau 

yang sahamnya diperdagangkan secara umum, maka bank memiliki kepentingan 

untuk menjaga volatilitas laba pada tingkat yang rendah. Motif income smoothing 

dapat terjadi karena cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan 

merupakan salah satu discretionary accrual, di mana kebijakan akuntansi, termasuk 

estimasi yang digunakan dalam menentukan besarnya jumlah pencadangan ini 
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tergantung pada masing-masing bank. Sifat diskresioner yang melekat pada 

penentuan cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan memungkinkan 

bank untuk menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan 

dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk income smoothing. 

Walaupun praktik income smoothing yang dilakukan bank dapat 

menurunkan persepsi para pemangku pementingan mengenai risiko yang melekat 

pada bank, hal ini akan menciptakan informasi laba yang kurang andal bagi para 

pemangku kepentingan, terutama investor. Laba merupakan salah satu komponen 

penting dalam laporan keuangan yang menjadi perhatian pemangku kepentingan 

dan menjadi dasar dalam berbagai pengambilan keputusan, sehingga informasi laba 

yang kurang andal akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang rendah. 

Sehingga perlu diambil langkah tertentu untuk mengurangi tingkat diskresioner dari 

penentuan cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan, salah satunya 

dengan standar akuntansi. 

4.8.2. Pengaruh Perilaku Prosiklikalitas terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai Kredit Perbankan 

Hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa prosiklikalitas 

perbankan yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai, sehingga hipotesis kedua 

ditolak. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya perilaku 

prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada 20 bank 

umum konvensional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2017. Hasil ini sejalan dengan penelitian Packer dan Zhu (2012) 
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menunjukkan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan, namun bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Skala (2015), Adzis et al. (2016), Ozili (2015), Ozili (2017), yang 

membuktikan PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan, dan menunjukkan perilaku prosiklikalitas. 

 Tidak ditemukannya pengaruh signifikan antara perilaku prosiklikalitas 

dengan cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan disebabkan oleh ruang 

lingkup dan lingkungan regulasi di Indonesia. Dalam penelitian Packer dan Zhu 

(2012), perbankan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cenderung menerapkan 

kebijakan cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan yang kontrasiklikal, 

sehingga tingkat PDB tidak berpengaruh terhadap tingkat cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan.  Kebijakan kontrasiklikal merupakan kebijakan 

yang melawan arus siklus bisnis. Hal ini berarti pada saat resesi, pemerintah 

menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter 

(Kaminsky, 2004).  

Kebijakan kontrasiklikal di perbankan didasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh bank sentral atau otoritas perbankan terkait. Pada tahun 2013, Bank 

Indonesia menetapkan peraturan untuk membentuk tambahan modal di atas 

persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai 

penyangga (buffer) (Bank Indonesia, 2014). Countercyclical buffer adalah 

tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi 

kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang 

berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peraturan 
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ini merupakan implementasi dari penerapan Basel III. Peraturan tersebut 

merupakan standar kecukupan modal terbaru yang menitikberatkan pada penguatan 

struktur modal perbankan.  

Dengan adanya kebijakan kontrasiklikal, bank akan lebih hati-hati dalam 

mengukur risikonya, termasuk risiko kredit, yaitu dengan memperhitungkan risiko 

dengan lebih baik ketika perekonomian sedang ekspansi dan tidak hanya ketika 

perekonomian sedang kontraksi. Jadi, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai 

kredit perbankan yang ditetapkan bank sudah berdasarkan risiko kredit yang 

terestimasi, tidak hanya berdasarkan pada siklus perekonomian. Hal ini diduga 

mempengaruhi tidak ditemukannya pengaruh signifikan PDB terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit perbankan, sehingga hipotesis perilaku 

prosiklikalitas tidak dapat dibuktikan. 

4.8.3. Pengaruh Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 terhadap Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai Kredit Perbankan 

 Hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55 yang diukur dengan variabel dummy tidak berpengaruh signifikan 

terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan, oleh karena itu 

hipotesis ketiga ditolak. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan 

adanya pengaruh adopsi IAS 39 pada PSAK 55 terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan di 20 bank umum konvensional di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2017. 
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 Tidak ditemukannya pengaruh signifikan antara adopsi IAS 39 pada PSAK 

55 diduga karena adopsi IAS 39 pada PSAK 55 merupakan variabel moderasi pada 

penelitian ini, sehingga hanya berpengaruh dalam memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Fungsi utama dari standar 

akuntansi adalah keseragaman antara kebijakan akuntansi yang berbeda-beda, 

sehingga dari adanya keseragaman itu dapat menciptakan komparabilitas, yaitu 

laporan keuangan satu perusahaan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya, dan menghasilkan informasi yang berkualitas.  

Standar akuntansi tidak dapat menentukan dengan sendirinya tinggi 

rendahnya suatu pos dalam laporan keuangan, termasuk cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan. Hal ini diperkuat dengan adopsi IFRS yang 

bersifat principles based, yaitu penekanan pada interpretasi dan aplikasi atas 

standar, adanya penilaian atas substansi transaksi, evaluasi apakah presentasi 

akuntansi mencerminkan realitas ekonomi, dan professional judgment pada 

penerapan standar akuntansi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian bagaimana 

standar akuntansi diterapkan untuk memenuhi motif manajerial tertentu ataupun 

mencegahnya, antara lain income smoothing dan prosiklikalitas perbankan. Hal ini 

ditunjukkan dengan pengaruh signifikan adopsi IAS 39 dalam memoderasi kedua 

variabel tersebut. 

4.8.4. Peran Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 dalam Memoderasi Hubungan 

antara Income Smoothing dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit 

Hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55 mampu memperlemah pengaruh positif income smoothing yang diukur 
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dengan laba sebelum pajak dan CKPN (earning before taxes and loan loss 

provisions) terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan, sehingga 

hipotesis keempat diterima. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa adopsi IAS 39 

pada PSAK 55 mampu mengurangi income smoothing terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan pada 20 bank umum konvensional di Indonesia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2017. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Adzis et al. (2016), Gebhardt dan Novotny-Farkas (2011), dan Leventis 

dan Dimitriopoulos (2011) yang membuktikan bahwa penerapan IAS 39 dapat 

memoderasi pengaruh income smoothing terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai kredit perbankan secara negatif. Namun hasil ini bertentangan dengan 

penelitian Adzis et al. (2010) yang menunjukkan penerapan IAS 39 tidak mampu 

memoderasi pengaruh income smoothing terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai kredit perbankan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan incurred loss, atau diakuinya 

penurunan nilai jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai sebagai akibat dari satu 

atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal atas aset, serta kewajiban 

bank untuk mengungkapkan dasar pengakuan terjadinya penurunan nilai kredit, 

terbukti dapat membatasi ruang lingkup manajer untuk penilaian yang subjektif dan 

perilaku oportunistik, yang termasuk diantaranya adalah income smoothing. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adopsi IAS 39 pada PSAK 55, kualitas 

laporan keuangan meningkat. 
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4.8.5. Peran Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 dalam Memoderasi Hubungan 

antara Perilaku Prosiklikalitas dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

Kredit 

Hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa adopsi IAS 39 pada 

PSAK 55 tidak mampu memoderasi pengaruh prosiklikalitas yang diukur dengan 

Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

perbankan, sehingga hipotesis kelima ditolak. Dari hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa adopsi IAS 39 pada PSAK 55 tidak dapat memperkuat perilaku 

prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan pada 

20 bank umum konvensional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2017. Hasil ini sesuai dengan penelitian Adzis et al. (2016), namun 

bertentangan dengan penelitian Ozili (2015), yang menunjukkan penerapan IAS 39 

mampu memoderasi pengaruh prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perilaku prosiklikalitas terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan tidak dapat dibuktikan karena 

hasil penelitian tidak signifikan, sehingga hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 

tersebut. IAS 39 tidak dapat memoderasi pengaruh PDB terhadap CKPN diduga 

karena ruang lingkup dan lingkungan regulasi di Indonesia, di mana kebijakan 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan bersifat kontrasiklikal. 

Kebijakan kontrasiklikal merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis.  

Kebijakan kontrasiklikal di perbankan didasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh bank sentral atau otoritas perbankan terkait. Oleh karena itu, 
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kebijakan kontrasiklikal yang diterapkan di perbankan Indonesia memiliki 

pengaruh yang lebih signifikan daripada standar akuntansi yang diterapkan. 

4.9. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai income smoothing, 

perilaku prosiklikalitas, dan peranan adopsi IAS 39 pada PSAK 55 dalam 

memoderasi pengaruh kedua variabel tersebut terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN) kredit, terdapat beberapa hal dari penelitian ini yang dapat 

dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, antara lain 

bank, regulator (BI dan OJK), dewan standar akuntansi, maupun pihak-pihak 

lainnya yang berkepentingan. Penelitian ini dilakukan pada 20 bank umum 

konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2017. 

Dari hasil analisis regresi, ditemukan bahwa income smoothing memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

perbankan, dan adopsi IAS 39 pada PSAK 55 mampu memperlemah hubungan 

positif income smoothing terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

perbankan. Selain itu, perilaku prosiklikalitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap CKPN, namun adopsi IAS 39 pada PSAK 55 mampu memoderasi 

hubungan prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

perbankan. Jika dijadikan variabel independen, variabel adopsi IAS 39 pada PSAK 

55 tidak berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

perbankan. 
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 Pada variabel pengaruh income smoothing terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan, income smoothing berpengaruh positif terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan. Berdasarkan hasil ini, dapat 

disimpulkan bahwa praktik income smoothing yang dilakukan bank bertujuan untuk 

menurunkan persepsi para pemangku pementingan mengenai risiko yang melekat 

pada bank, namun hal ini akan menciptakan informasi laba yang kurang andal bagi 

para pemangku kepentingan, terutama investor. Hal ini sangat berbahaya mengingat 

bank-bank dalam objek penelitian ini merupakan bank-bank yang menjual 

sahamnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, auditor eksternal atau independen 

berperan penting dalam mengurangi praktik income smoothing yang terjadi. 

Auditor yang melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan bank harus 

memastikan kewajaran dari estimasi yang digunakan dalam penetapan cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit perbankan, dan memastikan adanya pengungkapan 

yang komprehensif dalam catatan atas laporan keuangan. Prosedur audit yang dapat 

dilakukan auditor adalah dengan melakukan analytical procedures (Arens et al., 

2016). Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat 

dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan 

dan data non keuangan. Prosedur analitis yang dapat dilakukan adalah dengan 

membandingkan angka CKPN kredit dengan jumlah kredit yang dihapus, serta 

jumlah kredit yang bermasalah atau mendekati jauth tempo. 

 Pada variabel pengaruh perilaku prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan, prosiklikalitas perbankan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan. Tidak 
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ditemukannya pengaruh signifikan antara perilaku prosiklikalitas dengan cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit perbankan disebabkan oleh ruang lingkup dan 

lingkungan regulasi di Indonesia yang cenderung kontrasiklikal. Implikasi 

manajerial dari hasil ini adalah pentingnya peranan regulator dalam menjaga 

stabilitas sistem keuangan, karena pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan, 

termasuk pencadangan kredit yang terlalu rendah berpotensi mengganggu stabilitas 

sistem keuangan. Bank Indonesia dan OJK harus melakukan pengawasan dengan 

penuh kehati-hatian dalam penerapan kebijakannya di perbankan, khususnya bank-

bank yang go public. Bank juga harus mempertahankan sikap kehati-hatian, agar 

tidak mudah menurunkan persepsinya terhadap risiko saat perekonomian ekspansi. 

 Pada variabel pengaruh adopsi IAS 39 pada PSAK 55 terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit perbankan, adopsi IAS 39 pada PSAK 55 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

perbankan. Implikasi manajerial dari hasil ini adalah dengan adopsi IFRS yang 

bersifat principles based, maka kebijakan akuntansi yang ditetapkan pada bank 

menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, dan professional judgment. 

Diterapkannya PSAK 55 tidak secara langsung menaikkan atau menurunkan angka 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan, namun harus diteliti apakah 

ada motif manajerial dalam penentuannya, yang termasuk discretionary accrual. 

 Pada variabel pengaruh income smoothing terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan dengan adopsi IAS 39 pada PSAK 55 sebagai 

variabel moderasi, adopsi IAS 39 pada PSAK 55 mampu memperlemah pengaruh 

positif income smoothing yang diukur dengan laba sebelum pajak dan CKPN 
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(earning before taxes and loan loss provisions) terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan 

incurred loss terbukti dapat membatasi ruang lingkup manajer untuk penilaian yang 

subjektif dan perilaku oportunistik, yang termasuk diantaranya adalah income 

smoothing. Implikasi manajerial dari hasil ini adalah keberhasilan adopsi IAS 39 

pada PSAK 55 dalam mengurangi sifat diskresioner yang melekat pada penerapan 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan, namun perlu diantisipasi 

bahwa pada tahun 2020, PSAK 71 yang diadopsi dari IFRS 9 akan berlaku efektif. 

PSAK ini kembali menerapkan expected loss, yaitu pencadangan kerugian 

berdasarkan estimasi akibat dari peristiwa masa yang akan datang. Seperti yang kita 

ketahui, model expected loss cukup rentan terhadap perilaku diskresioner, sehingga 

masalah income smoothing dapat muncul kembali ke permukaan. Baik bank 

maupun dewan standar akuntansi perlu menyesuaikan standar agar kekurangan 

yang dimiliki oleh expected loss dapat disempurnakan agar laporan keuangan tetap 

menghasilkan informasi yang berkualitas dan andal. 

Pada variabel pengaruh perilaku prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit perbankan dengan adopsi IAS 39 pada PSAK 55 sebagai 

variabel moderasi, adopsi IAS 39 pada PSAK 55 tidak mampu memperkuat 

pengaruh prosiklikalitas yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 

terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan. Hasil ini konsisten 

dengan hasil pada penelitian ini, yaitu perilaku prosiklikalitas terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit perbankan tidak dapat dibuktikan, dan adopsi IAS 

39 pada PSAK 55 tidak dapat memoderasi hubungan keduanya. Implikasi 
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manajerial dari hasil ini adalah pentingnya peranan regulator dalam menjaga 

stabilitas sistem keuangan, salah satunya dengan implementasi kebijakan 

kontrasiklikal yang dapat menutupi kekurangan yang dimiliki oleh standar 

akuntansi keuangan. Bank Indonesia dan OJK harus melakukan pengawasan 

dengan penuh kehati-hatian dalam penerapan kebijakannya di perbankan, 

khususnya bank-bank yang go public. Pengawasan ini juga meliputi pengawasan 

pada penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di perbankan. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1.  Income smoothing berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai. Hasil ini mereplikasi penelitian Packer dan Zhu (2012), 

Leventis dan Dimitriopoulos (2011), Gebhardt dan Novotny-Farkas 

(2011), Ozili (2017), Adzis et al. (2016), Fonseca dan Gonzalez (2008), 

Ozili (2015), Skala (2015), dan Adzis et al. (2010). Dari hasil yang 

diperoleh, auditor eksternal atau independen memiliki peran penting 

dengan memastikan kewajaran dari estimasi yang digunakan dalam 

penetapan cadangan kerugian penurunan nilai, dan memastikan adanya 

pengungkapan yang komprehensif.  

2. Prosiklikalitas perbankan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil ini mereplikasi penelitian 

Packer dan Zhu (2012). Oleh karena itu, peranan regulator dalam 

pengawasan dan pengaturan bank sangat penting dalam menjaga 

stabilitas sistem keuangan. 

3. Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 tidak berpengaruh signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. Tidak ditemukannya pengaruh 

signifikan antara adopsi IAS 39 pada PSAK 55 diduga karena adopsi 

IAS 39 pada PSAK 55 merupakan variabel moderasi sehingga hanya 
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berpengaruh dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

satu variabel dan variabel lainnya. Dengan adopsi IFRS yang bersifat 

principles based, maka kebijakan akuntansi yang ditetapkan pada bank 

menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, dan professional 

judgment. 

4. Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 mampu memperlemah pengaruh 

positif income smoothing terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. 

Hasil ini mereplikasi penelitian Adzis et al. (2016), Gebhardt dan 

Novotny-Farkas (2011), dan Leventis dan Dimitriopoulos (2011). Baik 

bank maupun dewan standar akuntansi perlu memastikan adanya 

penyempurnaan agar laporan keuangan tetap menghasilkan informasi 

yang berkualitas dan andal. 

5. Adopsi IAS 39 pada PSAK 55 tidak mampu memoderasi pengaruh 

prosiklikalitas terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil ini 

mereplikasi penelitian Adzis et al. (2016). Hasil ini konsisten dengan 

hasil pada penelitian ini, yaitu perilaku prosiklikalitas terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit perbankan tidak dapat 

dibuktikan. 

 5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat 

diperbaiki pada penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya membahas 2 variabel independen, yaitu income 

smoothing dan prosiklikalitas, 1 variabel moderasi yaitu adopsi IAS 

Pengaruh Income Smoothing..., Nadya Trinova, Ak.-Ibs, 2018



116 
 

Indonesia Banking School 

39 pada PSAK 55, dan tiga variabel kontrol yaitu pertumbuhan 

kredit, NPL, dan ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan waktu dan data penelitian yang tersedia untuk umum. 

Penelitian sebelumnya (Fonseca dan Gonzales, 2008; Gebhardt dan 

Farkas, 2011) mencantumkan variabel perlindungan hak saham 

minoritas di negara tempat bank beroperasi, kualitas audit, dan 

struktur kepemilikan bank. 

2. Objek penelitian terbatas pada bank umum konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar laporan keuangan untuk bank yang tidak listing tidak 

dipublikasikan untuk umum. 

5.3.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dan keterbatasan dalam penelitian 

ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah: 

1. Menambahkan variabel lain yang mempengaruhi cadangan kerugian 

penurunan nilai, seperti pengaruh kebijakan bank sentral (loan to 

value, countercyclical buffer), kualitas audit, melakukan penelitian 

tambahan untuk bank kepemilikan asing dan non-asing, atau variabel 

karakteristik bank konvensional dan syariah (variabel dummy) 

2. Mencantumkan seluruh bank yang terdaftar di Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar 

di bursa.
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  LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar sampel setelah outliers dibuang 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan Tahun 

Listing 

1 BABP PT. Bank MNC Internasional 

Tbk 

2002 

2 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk 2007 

3 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 2000 

4 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 2006 

5 BBNI PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 

1996 

6 BBNP PT. Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk 

2001 

7 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia 

Tbk 

1989 

8 BKSW PT. Bank QNB Indonesia Tbk 2002 

9 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 2003 

10 BNGA PT. Bank CIMB Niaga Tbk 1989 

11 BNLI PT. Bank Permata Tbk 1990 

12 BSWD PT. Bank of India Indonesia 

Tbk 

2002 

13 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiun 

Nasional Tbk 

2008 

14 BVIC PT. Bank Victoria Nasional Tbk 1999 

15 INPC PT. Bank Artha Graha 

International Tbk 

1990 

16 MAYA PT. Bank Mayapada 

Internasional Tbk 

1997 

17 MCOR PT. Bank China Construction 

Bank Indonesia Tbk 

2007 

18 MEGA PT. Bank Mega Tbk 2000 

19 PNBN PT. Bank Panin Indonesia Tbk 1982 

20 SDRA PT. Bank Woori Saudara 1906 

Tbk 

2006 
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Lampiran 2: Statistik deskriptif setelah outlier dibuang 

 

Lampiran 3: Uji Chow 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.374742 (19,170) 0.0000 

Cross-section Chi-square 117.827596 19 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: CKPN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/31/18   Time: 14:10   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 196  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EBTP 0.041716 0.017841 2.338206 0.0204 

GDP 0.001531 0.000684 2.237094 0.0264 

IFRS -0.003763 0.000962 -3.910309 0.0001 

LOAN -0.022077 0.006252 -3.531243 0.0005 

NPL 0.325551 0.021460 15.16988 0.0000 

 
 
 
 CKPN EBTP GDP IFRS LOAN NPL SIZE 

 Mean  0.013040  0.028310  5.467486  0.795918  0.008353  0.026280  24.30747 

 Median  0.011602  0.026005  5.557264  1.000000  6.05E-12  0.022950  24.23674 

 Maximum  0.071577  0.212724  6.223854  1.000000  0.378383  0.158200  28.45625 

 Minimum  2.97E-05 -0.061966  4.628871  0.000000 -0.304116  0.002300  21.03066 

 Std. Dev.  0.008746  0.025321  0.580103  0.404061  0.062524  0.018479  1.698058 

 Skewness  1.864690  3.042313  0.045268 -1.468472  0.939161  2.514209  0.080716 

 Kurtosis  11.90757  26.12940  1.349295  3.156410  15.15942  15.84512  2.015621 

        

 Jarque-Bera  761.5676  4671.265  22.31971  70.64253  1236.266  1553.972  8.126336 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000014  0.000000  0.000000  0.000000  0.017194 

        

 Sum  2.555810  5.548770  1071.627  156.0000  1.637243  5.150900  4764.264 

 Sum Sq. Dev.  0.014917  0.125029  65.62131  31.83673  0.762310  0.066585  562.2629 

        

 Observations  196  196  196  196  196  196  196 
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SIZE 0.002231 0.000264 8.444697 0.0000 

C -0.056129 0.007823 -7.175207 0.0000 
     
     R-squared 0.658110     Mean dependent var 0.013040 

Adjusted R-squared 0.647257     S.D. dependent var 0.008746 

S.E. of regression 0.005195     Akaike info criterion -7.647337 

Sum squared resid 0.005100     Schwarz criterion -7.530261 

Log likelihood 756.4390     Hannan-Quinn criter. -7.599939 

F-statistic 60.63498     Durbin-Watson stat 1.020634 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Lampiran 4: Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 6 1.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     EBTP -0.007118 0.017688 0.000024 0.0000 

GDP -0.000195 0.001332 0.000000 0.0000 

IFRS -0.000081 -0.003258 0.000000 0.0000 

LOAN -0.014796 -0.019715 0.000001 0.0001 

NPL 0.318455 0.318551 0.000033 0.9867 

SIZE -0.001648 0.001740 0.000000 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: CKPN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/31/18   Time: 14:11   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 196  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.046197 0.021086 2.190918 0.0298 

EBTP -0.007118 0.015883 -0.448141 0.6546 

GDP -0.000195 0.000643 -0.303920 0.7616 

IFRS -8.09E-05 0.001041 -0.077654 0.9382 

LOAN -0.014796 0.005299 -2.792261 0.0058 

NPL 0.318455 0.020363 15.63906 0.0000 

SIZE -0.001648 0.000798 -2.065744 0.0404 
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 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.812585     Mean dependent var 0.013040 

Adjusted R-squared 0.785024     S.D. dependent var 0.008746 

S.E. of regression 0.004055     Akaike info criterion -8.054620 

Sum squared resid 0.002796     Schwarz criterion -7.619768 

Log likelihood 815.3528     Hannan-Quinn criter. -7.878571 

F-statistic 29.48306     Durbin-Watson stat 1.478830 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Lampiran 4: Uji Normalitas 

 

 

Lampiran 5: Uji Multikolinieritas 

 

 EBTP GDP IFRS LOAN NPL SIZE 

EBTP  1.000000  0.124333  0.002922  0.178545 -0.260551  0.481261 

GDP  0.124333  1.000000  0.127943 -0.098473 -0.145855 -0.122961 

IFRS  0.002922  0.127943  1.000000  0.067825 -0.022594  0.192120 

LOAN  0.178545 -0.098473  0.067825  1.000000 -0.225371  0.145146 

NPL -0.260551 -0.145855 -0.022594 -0.225371  1.000000 -0.105029 

SIZE  0.481261 -0.122961  0.192120  0.145146 -0.105029  1.000000 

Lampiran 6: Uji Heteroskedastisitas 

 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -14.26729 4.376408 -3.260045 0.0013 

0

4

8

12

16

20

24

-0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2017
Observations 196

Mean      -7.89e-05
Median  -0.000601
Maximum  0.016834
Minimum -0.013649
Std. Dev.   0.005254
Skewness   0.242260
Kurtosis   3.421540

Jarque-Bera  3.368392
Probability  0.185594
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CKPN 13.31788 32.90435 0.404745 0.6861 

EBTP -18.32637 24.30295 -0.754080 0.4518 

GDP -0.111981 0.475445 -0.235530 0.8141 

IFRS 0.764167 3.173255 0.240815 0.8100 

EBTP*IFRS 25.90897 24.30757 1.065881 0.2879 

GDP*IFRS -0.339188 0.577889 -0.586944 0.5580 

LOAN -2.025861 2.656370 -0.762643 0.4466 

NPL 22.40014 13.95667 1.604978 0.1102 

SIZE 0.120127 0.145655 0.824741 0.4106 
     
     

 

 

 

Lampiran 7: Uji Autokorelasi 

 
 

Dependent Variable: CKPN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/31/18   Time: 15:13   

Sample (adjusted): 2009 2017   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 176  

Convergence achieved after 18 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EBTP 0.001514 0.013958 0.108460 0.9138 

GDP 0.000781 0.001527 0.511698 0.6095 

IFRS -0.001067 0.003883 -0.274811 0.7838 

LOAN -0.011522 0.005472 -2.105652 0.0367 

NPL 0.343428 0.023191 14.80843 0.0000 

SIZE 0.002184 0.000470 4.650820 0.0000 

C -0.053197 0.013029 -4.082951 0.0001 

AR(1) 0.574037 0.065246 8.798033 0.0000 
     
     R-squared 0.763022     Mean dependent var 0.012802 

Adjusted R-squared 0.753148     S.D. dependent var 0.008848 

S.E. of regression 0.004396     Akaike info criterion -7.971734 

Sum squared resid 0.003247     Schwarz criterion -7.827622 

Log likelihood 709.5126     Hannan-Quinn criter. -7.913283 

F-statistic 77.27514     Durbin-Watson stat 2.081894 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .57   
     
     

 
 

Lampiran 8: Hasil Penelitian 

 

Dependent Variable: CKPN   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
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Date: 08/31/18   Time: 15:42   

Sample: 2008 2017   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 20   

Total panel (unbalanced) observations: 196  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EBTP 0.196858 0.045203 4.355023 0.0000 

GDP 0.000460 0.000912 0.503808 0.6150 

IFRS -0.005482 0.006117 -0.896265 0.3713 

EBTP*IFRS -0.186410 0.045244 -4.120151 0.0001 

GDP*IFRS 0.001350 0.001109 1.217688 0.2249 

LOAN -0.019334 0.005040 -3.836422 0.0002 

NPL 0.314939 0.018944 16.62438 0.0000 

SIZE 0.001938 0.000321 6.034733 0.0000 

C -0.047577 0.009278 -5.127794 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.002020 0.2055 

Idiosyncratic random 0.003972 0.7945 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.652966     Mean dependent var 0.006959 

Adjusted R-squared 0.638120     S.D. dependent var 0.007192 

S.E. of regression 0.004308     Sum squared resid 0.003470 

F-statistic 43.98153     Durbin-Watson stat 1.283668 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.686146     Mean dependent var 0.013040 

Sum squared resid 0.004682     Durbin-Watson stat 0.951545 
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