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ABSTRACT 
 

The objectives of this research is to see management behavior in 
determining accrual discretion on against loan loss provision. Data used in this 
research were obtained from bank report in Bank of Indonesia website. The 
number of sample for this research is 29 Commercial Banks listed in Indonesia 
stock exchange. 

This reasearch used positive accounting theory to explain management 
behavior in accounting practice by seeing agency relation between stakeholder 
and management in banking industry. In decesion making for discretionary 
accrual (CKPN), in this reasearch management have three motive; opportunistic, 
signaling, capital regulation with considered firm size as moderated variable. 
  The result of this research shows that net income and actual return as 
proxy opportunistic and signaling motive not effect the loan loss provision 
(CKPN) but capital regulation motive has some positive effect with loan loss 
provision. Total asset as proxy firm size just only moderated signaling motive 
against loan loss provision. 

Keyword: CKPN, Net Income, Actual Return, CAR, Total Asset 

Pengaruh Motif..., Boyke Budi Pratama, Ak.-IBS, 2015



 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan gambaran kinerja dan posisi keuangan 

sebuah perusahaan secara terstruktur sebagai bentuk pertanggung jawaban 

manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka 

(PSAK no. 1 revisi 2013). Informasi Akuntansi dalam laporan keuangan 

merupakan salah satu informasi utama yang digunakan oleh investor, kreditor 

maupun pemegang saham (stakeholder) untuk menilai kinerja manajemen dalam 

mengelola dana perusahaan (Siregar & Zahara, 2009). Menurut Jensen dan 

Meckling (1976) hubungan antara manajemen dengan stakeholder merupakan 

hubungan keagenan yang dimana perusahaan merupakan sebuah sekumpulan 

kontrak (nexus of contract).  

Hubungan antara agent dan principal dalam perusahaan dijelaskan dalam 

teori keagenan. Teori keagenan tersebut menjelaskan persoalan perusahaan yang 

terkait karakteristik hubungan antara agent dengan principal. Teori keagenan 

membahas dua permasalahan dari hubungan antara kedua pihak tersebut (agency 

problem). Agency problem meliputi; (a) perbedaan keinginan atau tujuan antara 

agent dan principal (conflict of interest) dan (b) kesulitan atau mahalnya untuk 

principal dapat mengetahui apa yang dilakukan agent (asymmetry information) 

(Eisenhardt, 1989). Adanya (conflict of interest) antara agent dengan principal 

merupakan hubungan terbalik antara motif agent dalam mengambil keputusan 
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akuntansi dengan keinginan principal dari hasil keputusan akuntansi (bonus 

dengan deviden).  

Hoang (2006) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan juga merupakan 

sebagai salah satu proxy dalam menjelaskan hubungan yang diakibatkan adanya 

asymmetry information antara principal dan agent. Ukuran perusahaan (firm size) 

dapat mempengaruhi struktur organisasi, budaya perusahaan, dan internal control 

yang dimiliki perusahaan. Adanya asymmetry information yang terjadi akibat dari 

hubungan keagenan ini menimbulkan biaya (agency cost) bagi principal untuk 

mengurangi bias informasi yang terjadi. Termasuk informasi akuntansi pada 

laporan keuangan. 

Penggunaan informasi akuntansi pada laporan keuangan dibuat 

manajemen juga dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan direksi untuk 

mencapai tujuan manajerial dan pribadi (Wall & Koch, 2000) dalam (Haryono, 

2008). Tujuan manajemen dalam membuat keputusan akuntansi; (1) 

Opportunistic Motive, manajemen mengambil kebijakan akuntansi untuk tujuan 

pribadinya (Boubakri.et.al, 2008; Haryono, 2008; Taktak.et.al, 2010) (2) Efficient 

Motive, manajemen mengambil kebijakan akuntansi guna untuk kepentingan 

seluruh stakeholder perusahaan (Siregar & Utama, 2008; Scoot, 2012) (3) 

Signalling Motive, manajemen memilih kebijakan akuntansi agar dapat 

memberikan sinyal positif ataupun negatif kepada penggunanya (Haryono, 2008; 

Leventis.et.al, 2011) (4) Regulatory Motive, manajameen menggunakan kebijakan 

akuntansi yang sesuai agar dapat memenuhi syarat regulasi (Haryono, 2008; 

Pérez.et.al, 2006). Pemilihan kebijakan akuntansi untuk mempengaruhi nilai laba 
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yang diharapkan demi tercapai sebuah tujuan disebut juga manajemen laba (Scott, 

2012). 

Kajian-kajian tentang  motif manajemen melakukan manajemen laba telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Astuti, 2007; Achmad.et.al, 2013; Alim, 

2009). Salah satu kajian manajemen laba juga dihubungkan dengan ukuran sebuah 

perusahaan (Hoang, 2006). Objek kajian tersebut sebagian besar menggunakan 

objek perusahaan sektor rill (non-bank), sedangkan untuk  industri perbankan 

kajian telah dilakukan oleh Haryono (2008) yang menjelaskan adanya hubungan 

motivasi manajemen laba (Opportunistic, Signaling, dan Regulatory) terhadap 

penyisihan penghapusan aktiva produktif. 

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki karakteristik 

berbeda dengan industri lain. Sifat usaha perbankan sangat berbeda dengan sifat 

usaha industri lain pada umumnya sebagaimana yang dijelaskan teori keagenan 

karena pihak yang berkepentingan pada industri ini lebih banyak, salah satunya 

pemerintah dalam penentuan kebijakan moneternya atau fungsi pengawasan 

terhadap dana masyarakat (Haryono, 2008). Kompleksitas dan beragamnya 

produk industri perbankan mengakibatkan adanya peningkatan resiko yang 

dimiliki bank itu sendiri sehingga resiko perbankan jauh lebih kompleks 

dibandingkan dengan resiko industri lainnya. Selanjutnya, Haryono (2008) 

menjelaskan krisis yang dialami bank disebabkan kekurangmampuan para 

pengelola bank dalam melakukan evaluasi dan analisis resiko portofolio aktiva 

produktif. 

 

Pengaruh Motif..., Boyke Budi Pratama, Ak.-IBS, 2015



4 
 

Kemampuan pengelolaan portofolio aktiva produktif oleh manajamen 

bank dapat terlihat dari laporan keuangan. Peraturan Bank Indonesia No. 

14/15/PBI/2012 menjelaskan bahwa penyertaan aktiva produktif oleh bank umum 

harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian maka para manajemen bank 

dalam mengelola portofolionya harus wajib menilai yang selanjutnya dijadikan 

kewajiban bank dalam menyediakan modal minimum. Hal ini tergambar dengan 

adanya cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif.  

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai merupakan pos yang dibentuk dalam 

laporan keuangan untuk menilai adanya penurunan nilai (Impairment) dari 

instrument keuangan (PSAK 55 revisi 2006). Suatu instrumen keuangan 

dinyatakan mengalami penurunan nilai apabila ditemukan bukti objektif bahwa 

instrumen tersebut mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, bukti objektif yang 

dimaksud dalam PSAK 55 merupakan subjective judgment yang dilakukan 

manajemen dalam menentukan penurunan nilai instrumen keuangan yang 

dimiliki, dalam industri perbankan hal ini dijelaskan dalam pedoman akuntansi 

perbankan Indonesia tahun 2008. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian milik Haryono (2008) yang 

mempelajari pengaruh motif manajemen laba terhadap penyisihan penghapusan 

aktiva produktif (PPAP). Namun dalam penelitian ini, variabel dependent yang 

peneliti gunakan dirubah menjadi cadangan kerugian penurunan nilai sesuai 

dengan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 55 yang secara konsep 

pengukuran sama menggunakan subjective judgment (PSAK 55 revisi 2006). 

Dalam industri perbankan pos cadangan kerugian penurunan nilai sering 

dijadikan sebagai alat untuk melakukan manajemen laba (Quagli & Ricciardi, 
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2010; Fonseca & Gonzales, 2008; Bikker & Metzemakers, 2005). Selanjutnya, 

penelitian ini melihat motif apa saja yang dilakukan manajemen bank dalam 

melakukan manajemen laba dengan menambahkan variabel moderasi firm size 

untuk melihat besaran pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi perilaku 

manajemen dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian ini 

akan memfokuskan motif manajemen laba yang dilakukan perbankan seperti yang 

telah dilakukan Haryono (2008). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melihat apakah motif 

oppurtunistic, signaling, dan capital regulation berpengaruh terhadap 

pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada perbankan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah opportunistic motive berpengaruh terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai? 

2. Apakah signaling motive berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai? 

3. Apakah regulatory motive berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai?  

4. Apakah firm size pada bank yang menggambarkan tingkat perbedaan praktik 

manajemen laba yang terjadi di setiap bank memoderasi pengaruh 

opportunistic motive, signaling motive, dan capital regulation motive terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. 
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1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh opportunistic 

motive, signaling motive, dan regulatory motive terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai. Secara lebih detail penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Menguji pengaruh opportunistic motive terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. 

2. Menguji pengaruh signaling motive terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. 

3. Menguji pengaruh regulatory motive terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. 

4. Menguji efek moderasi firm size atas pengaruh opportunistic motive terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. 

5. Menguji efek moderasi firm size atas pengaruh signaling motive terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. 

6. Menguji efek moderasi firm size atas pengaruh capital regulation motive 

terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini: 

1. Bagi mahasiswa atau akademisi, dapat menambah literatur dalam bidang 

akuntansi di dunia perbankan. 
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2. Bagi regulator memberikan kontribusi dalam membuat sebuah kebijakan 

perbankan terutama dalam penyusunan ketentuan tingkat kesehatan bank. 

3. Penilitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya dan 

dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan regulasi perbankan di 

Indonesia. 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan earning 

management, perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan dalam penelitian ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep pengaruh motif opportunistic, 

signaling, capital regulation dengan firm size sebagai variabel moderasi yang 

melandasi tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan 

dilaksanakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan 

variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang 

dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum sampel dan hasil olah data serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran bagi penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II  

Tinjauan Pustaka 

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan adalah 

sebagai kontrak dimana perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of 

contract) antara pemilik sumberdaya (principal) dan manajer (agent) yang dimana 

principal memberikan wewenang kepada agent dalam membuat keputusan yang 

terbaik untuk kepentingan principal. Dalam pendekatan teori ini principal dan 

agent diasumsikan sebagai maximizer utility. Sehingga dalam hubungan keagenan 

ini muncul dua permasalahan yakni (1) terjadinya informasi asimetris 

(information asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak 

informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas 

dan pemilik; dan (2) terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat 

ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan terbaik pemilik. 

 Adanya permasalahan dalam hubungan keagenan ini memaksa principal 

untuk mengeluarkan biaya lebih agar dapat meminimalkan permasalahan yang ada 

sehingga agent dapat bertindak hanya untuk kemakmuran principal, biaya ini 

disebut juga sebagai biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) 

membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual 

loss. Monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan principal dalam upaya 

memonitoring perilaku agent. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung 

oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa 

agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Sedangkan residual loss 
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merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal 

sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal. 

2.2. Positive Accounting Theory (PAT) 

Positive accounting theory adalah teori yang berfokus dengan prediksi 

perilaku dan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagai mana manajer 

akan merespon sebuah kebijakan akuntansi yang baru diterapkan (Scoot, 2012). 

Sehingga pendekatan postive accounting theory (PAT) digunakan dalam 

kaitannya mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen dalam 

mengambil keputusannya. 

Watts & Zimmerman (1990) memperkenalkan tiga hipotesis dalam PAT 

yakni bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, dan political cost 

hypothesis. Scott (2012) mengatakan dalam menjelaskan tiga hipotesis ini dapat 

dilihat menggunakan dua sudut pandang yaitu sebagai tujan efisien atau 

oportunistik.  

2.3. Manajemen Laba (Earnings Management) 

Manajeman laba adalah tujuan manajemen dalam kaitannya pemilihan 

kebijakan akuntansi dan/atau real action yang dapat mempengaruhi earnings 

sehingga mendapatkan laporan earnings yang spesifik untuk tujuan tertentu 

(Scoot, 2012). 

Manajemen laba menjadi sebuah realitas yang sulit untuk dihindari akibat 

dari pendekatan akuntansi dasar akrual yang danggap lebih rasional dibandingkan 

dengan dasar kas (Haryono, 2008). Laba pada laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan sebagai wujud dari ukuran kinerja perusahaan yang digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan bisnis. Hal tersebut memungkinkan pihak 
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manajemen berusaha untuk melakukan manajemen pada laba agar dapat 

mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. 

 Tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba dapat 

dikategorikan menjadi dua jenis tipe efficient earnings management dan 

opportunistic earnings management (Scott, 2012). Efficient earnings 

management, dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang pelaporan 

keuangan dan sudut pandang kontrak. Dari sudut pandang pelaporan keuangan, 

manajer mungkin menggunakan manajemen laba untuk menemukan perkiraan 

laba analis, dengan demikian menghindari kerusakan reputasi dan reaksi negatif 

yang kuat dari harga saham dimana dengan cepat mengikuti gagalnya ekspektasi 

investor. Bila dilihat dari sudut pandang kontrak, Earning Management bisa 

digunakan sebagai jalan untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi dari 

kejadian yang tidak terduga. Selanjutnya, opportunistic earnings management 

merupakan penggunaan manajemen laba bukan untuk kepentingan investor 

melainkan hanya untuk kepentingan pribadi manajer. 

2.3.1. Praktik Manajemen Laba di Bank 

Penelitian terhadap manajemen laba di bank telah banyak dilakukan. Zen 

dan Herman (2007) menemukan adanya tindakan manajemen laba dengan cara 

melakukan perataan laba yang dilakukan perbankan yang terdaftar pada Bursa 

E+fek Jakarta. Selanjutnya, Quagli dan Ricciardi (2010) juga mendapati hal yang 

serupa pada bank yang berada di eropa bahwa adanya hubungan antara 

kemungkinan reklasifikasi aset berdasarkan perubahan IAS 39 dan tindakan 

manajemen laba mendapatkan bukti empiris bahwa reklasifikasi aset dilakukan 

untuk menghindari performance buruk pada tahun 2008. 
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Alen (1992) dalam Haryono (2008) mengatakan bahwa motif manajemen 

bank dalam melakukan manajemen laba adalah untuk melakukan window 

dressing. Window dressing adalah kegiatan memanipulasi nilai akuntansi yang 

dilaporkan pada tanggal akhir neraca sehingga laporan akuntansi terlihat baik. Di 

Indonesia perilaku window dressing yang dilakukan perbankan masih sering 

dilakukan1. Ketatnya regulasi perbankan merupakan salah sastu faktor yang dapat 

mendorong manajer bank melakukan window dressing, karena dalam hal ini 

laporan keuangan bank merupakan alat regulator dalam menilai tingkat kesehatan 

bank. 

Haryono (2008) membagi sifat window dressing menjadi dua yakni akif 

dan pasif. Window dressing bersifat pasif adalah pada saat manajer melakukan 

window dressing karena adanya tekanan dari pihak eksternal, misalkan 

permintaan untuk menurunkan besar pinjaman pada akhir kuartal dalam rangka 

merekayasa neraca. Window dressing bersifat aktif adalah ketika tindakan tersebut 

merupakan usaha manajer dalam merespon perubahan pasar. Pemisahan window 

dressing pasif dan aktif dilakukan dengan cara mengestimasi rekening simpanan 

retail (retail deposit account), bank purchased atau liability managed fund. 

Penyesuaian dilakukan pada rekening tabungan retail merupakan bukti adanya 

pasif window dressing karena rekening tabungan retail tidak secara langsung 

dikontrol oleh bank. 

Active / upward window dressing juga dapat diamati dari bank purchased 

yang diamati untuk mengetahui adanya deviasi pada akhir periode. Sedangkan 

                                                           
1 Khoriyah, Ruisa. BI: Masih ada bank kecil yang Lakukan Window Dressing 
http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-masih-ada-bank-kecil-yang-lakukan-window-dressing-1. 
Diaksses pada tanggal 4 Febuari 2015 Pk 21.05 WIB.  
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downward window dressing dapat dinilai dari perilaku loan sales yang hanya 

terjadi pada hari terakhir periode dan bertujuan untuk menurunkan asset bank di 

akhir kuartal. Manajer melakukan downward window dressing pada dana 

pemerintah (misalkan sertifikat Bank Indonesia), caranya yaitu dengan transaksi 

(menjual) dana pemerintah yang dimiliki pada hari terakhir periode. 

2.4. Kerugian Aktiva Produktif 

Bentuk perbankan yang merupakan industri keuangan menjadikan stuktur 

aset yang dimiliki bank lebih di dominasi oleh aset keuangan. Peraturan Bank 

Indonesia No.14/15/2012 menjelaskan yang dimaksud aset bank adalah aktiva 

non-produktif dan produktif.. 

Aktiva 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. Aktiva produktif merupakan penyertaan 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 (reserve repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi 

rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu (PBI No. 14/15/2012). 

Dalam kegiatan usaha bank tidak terlepas dari eksposur resiko yang 

dimiliki. Maka regulator menekankan pentingnya menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dengan 

dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 bahwa bank perlu 

menilai kualitas asetnya dalam menghadapi resiko-resiko yang dihadapinya. Pada 
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tingkat yang memadai bank diwajibkan menjaga kualitas asetnya dengan 

melakukkan perhitungan penyisihan penghapusan aset (PBI No.14/15/PBI/2012). 

2.4.1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah akun yang dapat dibentuk 

entitas akibat adanya penurunan nilai atas aset keuganan yang dimiliki (PSAK 55, 

2006 paragraph 58). Ikatan Akuntan Indonesia selaku standar setter akuntansi 

keuangan telah merubah perhitungan atas penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP) menjadi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas 

dampak adanya konvergensi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 

terhadap international financial reporting standard (IFRS). 

Sebagai bentuk bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan 

kegiatan usahanya, bank diwajibkan selalu dapat melaksanakan mitigasi terhadap 

resiko-resiko yang inherent terhadap kegiatan usahanya. Pembentukan penyisihan 

penghapusan aktiva (PPA) yang disyaratkan regulator dalam PBI No.14/15/2012 

menunjukan salah satu contoh mitigasi yang harus dilakukan bank dalam 

menanggapi resiko yang mungkin terjadi pada portofolio aset bank. 

PBI No.14/15/PBI/2012 menjelaskan dalam menghitung rasio kewajiban 

penyediaan modal minimum (KPMM), bank diwajibkan memperhitungkan 

penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dan CKPN yang dibentuk. KPMM perlu 

dibentuk bank dalam rangka untuk dapat menyerap resiko akibat dari tingginya 

pertumbuhan kredit dan juga sebagai buffer apabila terjadi krisis keuangan dan 

ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan (PBI 

No.15/12/PBI/13). Sehingga adanya pembentukan PPA dan CKPN yang dibuat 
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oleh bank merupakan gambaran dalam melaksanakan kegiatanya bank selalu 

menerapkan prinsip kehati-hatian. 

Dalam rangka meningkatkan kewajaran, keandalan, dan transparansi 

laporan keuangan di Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia melalui dewan standar 

akuntansi keuangannya mengeluarkan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) perubahan 

atas PSAK 50 (revisi 1998) dan PSAK 55 (revisi 1999). Adanya perubahan ini 

membuat penyajian dan pengukuran atas instrumen keuangan mengalami 

perubahan yang lebih mengacu pada IFRS dengan pendekatan fair value. 

Perubahan memberikan dampak pada laporan keuangan yang dimiliki 

bank. Perubahan tersebut terjadi pada penilaian yang dibuat bank terhadap aktiva 

produktif yang dimiliki. Akibat adanya perubahan ini aset produktif bank dibagi 

menjadi empat kategori yakni; (1) aset keuangan yang diakui pada nilai wajar 

melalui laporan laba rugi, (2) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (3) pinjaman 

yang diberikan dan piutang, (4) aset keuangan yang tersedia untuk dijual (PSAK 

55 revisi 2006, pargraf 45). Aset keuangan perbankan yang termasuk dalam 

kategori pinjaman yang diberikan dan piutang yakni; (1) kredit, (2) piutang usaha, 

(3) penempatan pada Bank Indonesia, (4) penempatan pada bank lain, dan (5) 

penempatan dalam bentuk saham preferen bank lain (PAPI 2008 Buku 1, hal 20). 

Dengan adanya perubahan atas pengkategorian aset keuangan yang ada 

diperbankan maka dalam kaitan pengukurannya pun terjadi perubahan. 

Pada PSAK 55 (Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan) revisi 

2006 pada dasarnya mengakui segala instrumen keuangan berdasarkan nilai fair 

value. PSAK 55 revisi 2006 pada paragraf 49 menjalaskan bahwa bukti terbaik 

dari nilai wajar adalah kuotasi dari pasar aktif, apabila instrumen tidak memiliki 
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pasar aktif maka dapat dihitung menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian 

yang dimaksud pada PSAK ini meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar 

yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, dan/atau jika 

ada referensi instrumen yang sejenis secara substansional dapat digunakan. 

Selanjutmya, apabila ada teknik penilaian yang biasa digunakan pelaku pasar 

untuk menilai harga instrumen dan teknik itu telah teruji dapat memberikan 

estimasi yang handal atas harga yang diperoleh maka PSAK ini mengijinkannya. 

Pada tanggal neraca entitas perlu mengevaluasi nilai dari instrumen 

keuangan yang dimiliki dengan melihat apakah adanya bukti objektif yang 

membuktikan adanya perubahan atas nilai aset keuangan secara individu maupun 

kelompok (PSAK 55 revisi 2006, paragraf 59-60). Bukti objektif yang dimaksud 

pada pernyataan ini adalah data yang dapat diobservasi seperti, kesulitan 

keuangan signifikan peminjam dan pelanggaran kontrak tunggakan pembayaran 

pokok dan/atau bunga. 

Dalam hal terbatasnya mendapatkan bukti objektif yang dapat diobservasi 

untuk mengestimasi kerugian akibat adanya penurunan nilai, entitas (bank) 

menggunakan pertimbangan berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk 

mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai, sehingga perbedaan laporan 

PPAP dengan CKPN pada laporan keuangan hampir tidak ada perubahan yang 

signifikan hanya dalam perhitungannya menggunakan metode perhitungan suku 

bunga efektif. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pada PSAK ini bahwa entitas 

dapat melakukan estimasi pada kejadian masa lalu apabila tidak ditemukannya 

bukti objektif yang dapat diobservasi. 
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Sehingga dapat disimpulkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) 

adalah pos yang dibentuk oleh pengelola bank dalam rangka menyiapkan dana 

untuk mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin terjadi. Dalam 

pembentukannya di syaratkan adanya bukti objektif yang dapat membuktikan 

secara rasional bahwa adanya penurunan nilai terhadap aset keuangan tersebut. 

Selanjutnya, selisih antara pengakuan dan nilai kini yang telah diamortisasi 

dengan menggunakan metode suku bunga efektif dapat dimasukan kedalam 

cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam kaitannya bank perlu melihat bukti 

objektif dapat dilakukan estimasi yang dilakukan oleh manajemen bank, sehingga 

membuka peluang manajemen dalam melakukan majemen laba. 

2.5. Opportunistic Motive 

Opportunistic Motive adalah perilaku manajemen laba yang dilihat 

sebagai tindakan manajer guna untuk memaksimalkan kepentingannya (Scoot, 

2012). Manajemen laba dapat diklasifikasi menjadi dua tujuan yakni opportunistic 

dan efficient, yang membedakan diantara keduanya adalah dalam pemilihan 

kebijakan akuntansinya. Opportunistik perspektif juga dapat disebut ex-post 

karena pemilihan kebijakan akuntansi dilakukan setelah diketahui faktanya 

sedangkan efisien disebut juga sebagai ex-ante karena pemilihan metode 

akuntansi dilakukan sebelum faktanya diketahui (Baridwan, 2000). 

Sehingga proksi yang dapat digunakan dalam melihat sifat opportunistic 

dapat menggunakan model dalam manajemen laba yakni aggregat accruals, 

specific accruals, dan distribution of earnings. Dalam penelitian ini model yang 

sesuai dengan industri yang menjadi objek penelitian adalah specific accrual. 

Informasi akuntansi yang menjadi pertimbangan manajemen adalah earnings. 
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2.6. Signaling Motive 

Signaling Motive adalah perilaku manajemen laba dengan pendekatan 

signaling theory dimana manajer melakukan diskresi pada laporan keuangan 

untuk memberikan informasi kepada investor dan/atau pemilik dana untuk 

pengambilan keputusannya (Jogiyanto, 2000). Informasi yang diberikan oleh 

manajer dapat di analisis dan interpretasikan oleh investor berupa signal baik 

(good news) atau signal buruk (bad news). Informasi yang diberikan manajer 

kepada pihak eksternal dapat berupa informasi langsung maupun informasi 

akuntansi yang disajikan pada laporan keuangan. 

Dalam melihat dampak informasi yang diberikan oleh manajer terhadap 

investor sebagai signal baik ataupun signal buruk dapat dilihat dari reaksi pasar 

yang terjadi seperti perubahan volume perdagangan saham (Jogiyanto, 2000). 

Joyce & Woehrle (2001) menjelaskan bahwa reaksi pasar dapat dilihat melalui 

mekanisme financial market. Mekanisme pasar digambarkan dengan fluktuatifnya 

nilai instrumen dari sebuah perusahaan, sehingga return dari saham dapat 

dijadikan sebagai proksi dari signaling motive. 

 

Haryono (2008) berpandangan pemilik dana pada industri perbankan tidak 

hanya investor melainkan penabung secara umum. Selanjutnya, kepercayaan akan 

kemampuan manajer dalam mengelola aktiva produktif dapat direspon baik 

pemilik dana dan diharapkan dana yang dapat dihimpun meningkat. 
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Sehingga dalam memproksikan signaling motive dapat menggunakan: 

 

2.7. Capital Regulation Motive 

Capital Regulation Motive adalah perilaku manajemen laba yang 

dilakukan manajemen guna untuk memenuhi kebijakan permodalan yang 

ditetapkan oleh regulator (Haryono, 2008). Dalam menjelaskan capital regulation 

motive digunakan pendekatan political hyphotesis dimana manajer menggunakan 

kewenangannya dalam melakukan diskresi pada laporan keuangan untuk 

mengurangi biaya politis (denda) yang akan dikeluarkan regulator (pemerintah). 

Permodalan menjadi aspek terpenting dalam kegiatan usaha bank. 

Permodalan digunakan oleh bank untuk dapat menutupi resiko yang dimiliki 

bank. Hal ini terlihat dari peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/13 yang 

menjelaskan bahwa dalam pembentukan kewajiban penyediaan modal, bank wajib 

menyediakan modal minimum sesuai dengan profil resiko. Berikut rasio 

perhitungan yang digunakan regulasi dalam menilai tingkat kecukupan modal: 

 

2.8. Kerangka Konseptual 

Dengan pendekatan teori pada pennelitian ini maka kerangka konseptual 

yang dapat disusun pada penelitian ini seperti yang ditunjukan pada gambar 2.2. 

Opportunistic diproksikan dengan net incone memiliki hubungan yang negatif, 

signaling diproksikan dengan actual return memiliki hubungan yang positif dan 

juga capital regulation yang diproksikan dengan capital adequacy ratio (CAR). 
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Motif Manajemen Laba dengan Moderasi 
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Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Penelitian Dengan Moderasi 

2.9. Pengembangan Hipotesis 

2.9.1. Opportunistic Motive Terhadap CKPN 

Opportunistic behavior hypothesis menjelaskan bahwa manajer melakukan 

manajemen laba untuk dapat menurunkan volatilitas informasi laba yang 

dilakukan. Penurunan nilai volatilitas informasi laba bagi manajer dilakukan 

untuk memperoleh kompensasi dan mempertahankan jabatan melalui pencapaian 

pada tingkat laba tertentu. Bagi sisi pemilik (investor dan debt holder), penurunan 

tingkat volatilitas dapat meningkatkan prediktibilitas laba yang dilaporkan 

mesikipun pemilik sebenarnya dirugikan karena kehilangan potensi laba dari 

peluang usaha yang diabaikan oleh manajer. Kerugian lain adalah informasi laba 

yang disajikan tidak menginformasikan kondisi sesungguhnya tentang dampak 

negatif perubahan lingkungan perusahaan. 

Capital 

Regulation 
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Dalam kaitan motif oportunistic yang dilakukan manajemen bank, 

volatilitas dan prediktibilitas laba menjadi faktor penting bagi manajemen bank 

(Haryono, 2008). Haryono (2008) berpendapat bahwa dengan tingkat velotilitas 

laba yang tinggi memungkinkan meningkatnya risk premium yang di harapkan 

dari pemilik dana (debt holder), sehingga cost of fund menjadi fungsi dari persepsi 

resiko terhadap bank. Ceteris paribus, semakin baik velotilitas laba maka semakin 

kecil return yang diminta oleh pemilik dana. 

Pada dasarnya opportunistic motive merupakan sebuah tindakan 

manajemen dalam menggunakan kelebihannya dalam mengelola informasi untuk 

kepentingan pribadi manajemen. Selanjutnya, cara manajemen dalam melakukan 

earning management dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan opportunistic 

apabila tujuan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi manajemen seperti: 

income smoothing, taking bath, income minimization, dan income maximization. 

Hal-hal tersebut untuk mempengaruhi hasil income yang di butuhkan oleh 

manajemen. 

Ozili (2015) juga menemukan bahwa bank melakukan perataan laba 

(income smoothing) melalui cadangan kerugian penurunan nilai (loan loss 

provision). Cadangan kerugian penurunan nilai digunakan manajemen bank dalam 

menentukan tingkat velotilitas laba yang diharapkan. Ketika laba sebelum di 

managed (pre-managed earnings) dianggap telalu tinggi dari harapan, maka bank 

akan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sehingga laba 

bersih (net income) yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, apabila 

ketika pre-managed earnings lebih rendah dari yang diharapkan, bank akan 
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menurunkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sehingga net income 

yang dihasilkan menjadi lebih tinggi (Haryono, 2008). 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Empiris Tentang Opportunistic Motive 

Judul Peneliti Sampel Variabel Hasil Penelitian 

Loan Loss 
Provisioning, 
Income 
Smoothing, 
Capital 
management 
and 
Procyclicality: 
Does IFRS 
Metter? 
Empirical 
Evidance from 
Nigeria. 

PK Ozili Commercial 
Bank in 
Nigeria 

Loan Loss 
Provision, 
Earning 
before tax 
divided by 
total asset, 
Bank Size, 
Total 
Regulatory 
capital 

EBTP 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap LLP 
pada saat IFRS 
telah diterapkan 

Eaarning 
Management 
to Reduce 
Earning 
Variability: 
Evidence from 
bank Loan 
Loss 
Provisions. 

Kanagaretnam, 
Lobo, & 
Mathieu 
(2004) 

2.545 Listed 
Bank on 
FDIC 
website 

Loan Loss 
Provision, 
Earning 
before tax 
and 
provisions 
deflated by 
beginning 
total asset, 
realized 
gains and 
losses on 
securities 
sale 
deflated 
total asset, 
etc. 

EBTP 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap LLP 

Sumber: diolah oleh penulis 

Cadangan kerugian penurunan nilai digunakan sebagai alat manajer bank 

dalam melakukan perataan laba (income smoothing) diperkuat oleh Kanagaretnam 

et.al (2004) yang menemukan hal yang sama, manajer bank dalam mengurangi 
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tingkat velotilitas earningnya dengan memanaged cadangan kerugian penurunan 

nilai. Tinggi-rendahnya diskresi cadangan kerugian penurunan dilihat dari tinggi-

rendahnya juga kinerja laporan laba-rugi sebelum di manage (pre-manage). 

Selanjutnya, proksi yang digunakan dalam melihat tindakan opportunis 

manajemen menggunakan perubahan net income, seperti yang dilakukan 

(Haryono, 2008).  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1: Opportunistic motive berpengaruh negatif terhadap cadangan kerugian 
penurunan nilai. 

2.9.2. Signaling Motive Terhadap CKPN 

Signaling hypothesis menjelaskan bahwa manajer melakukan manajemen 

laba adalah untuk mengkomunikasikan private information tentang kondisi dan 

prospek perusahaan yang dimiliki kepada pihak eksternal. Ketika harga pasar 

tidak menggambarkan seluruh informasi perusahaan maka manajer menggunakan 

kebijakan keuangan untuk memperlihatkan informasi kepada pasar (Joyce & 

Woehrle, 2001). Mempengaruhi persepsi investor tentang nilai perusahaan 

terhadap investor merupakan motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba 

(Bartov dan Gul, 2000; dan Stolowly, 2004) dalam (Haryono, 2008). 

Proksi yang digunakan dalam menjelaskan signaling motive ada berbagai 

macam. Haryono (2008) menggunakan loan to deposit ratio (LDR), dengan 

menggunakan pendekatan bahwa bank memberikan sinyal tidak hanya dengan 

investor melainkan juga kepada nasabah dan tidak semua bank melakukan 

perdagangan aktif pada Bursa Efek Indonesia. Cost of fund yang rendah dapat 

memberikan sinyal kepada penabung bahwa bank dapat mengelola resikonya 
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dengan baik. Disisi Mendukung dari penjelasan Haryono dalam menetukan LDR 

sebagai proksi signaling diakibatkan pemilihan bank yang tidak semuanya 

memperjual belikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dalam penelitian ini bank 

yang menjadi objek penelitian merupakan bank yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia sehingga pemilihan proksi yang dipilih menggunakan proksi milik 

(Joyce & Woehrle, 2001). 

Joyce & Woehrle (2001) mengatakan manajer bank menggunakan 

perubahan cadangan kerugian penurunan nilai (loan-loss provision) sebagai 

media signaling (signaling device). Dalam terminologi Modigliani dan Miller 

(1958) dengan mengubah struktur aset keuangan (atau cadangan kerugian 

penurunan nilai), bank merubah pandangan atas kelas resiko yang dimiliki 

walaupun sebenarnya resiko saat ini tidak berubah. 

Dalam menjalankan fungsi intermediarinya bank tidak terlepas dari resiko 

yang melekat dalam kegiatan bisnisnya. Adanya penempatan dana pada aktiva 

produktif maka resiko kredit maupun resiko pasar menjadi resiko yang inherent 

dalam bisnis perbankan. Kinerja keuangan bank yang baik dapat dilihat dari 

pengelolaan resiko dalam rangka memelihara kualitas aktiva produktif yang 

dimiliki bank. 

Manager bank selaku insider memiliki informasi yang lebih banyak 

tentang performa aktiva produktif (cash flow) yang dimiliki bank. Sehingga 

manager dapat menggunakan kelebihan itu untuk memberikan sinyal tentang masa 

depan bank bahwa mereka memiliki insentif yang baik untuk diberikan bagi para 

investor. 
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Besar cadangan kerugian penurunan nilai menggambarkan kualitas aktiva 

produktif yang dimiliki bank. Kualitas aktiva produktif menunjukan bahwa 

manajemen bank mampu mengelola resiko aktiva produktif sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan pada periode berikutnya sehingga dapat 

memberikan return terbaik yang diharapkan oleh investor. 

Yang (1999) menemukan bukti adanya signaling behavior melalui loan 

loss provision (cadangan kerugian penurunan nilai) berhubungan dengan 

beranekaragam spesifik karakter ekonomi bank seperti resiko bisnis, tingkat 

perataan laba, dan opportunity investment. Hal ini menjelaskan bahwa bank 

melakukan signaling motive untuk meningkatkan harga saham sehingga nilai 

investment valuenya meningkat. Leventis et.al. (2012) tidak menemukan bukti 

bahwa manajer bank menggunakan loan loss provision (CKPN) sebagai signaling 

device, kemungkinan untuk memanipulasi loan loss provision jauh lebih mahal 

dibandingkan dengan benefit yang akan di dapat (market price). Namun Leventis 

et.al. (2012) menemukan bank yang berada di eropa dalam masa IFRS yang 

memiliki kesulitan keuangan cenderung melakukan signaling behavior yang 

agresif untuk mencapai tingkat kesehatan bank. 

Haryono (2008) menemukan hal yang sama bahwa signaling motive 

bukanlah pertimbangan manajer melakukan manajemen laba dalam menentukan 

kebijakan cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian ini menggunakan rasio 

likuiditas sebagai proksi signaling, selama periode pengamatan penelitian ini bank 

di Indonesia tidak mengalami kesulitan likuiditas. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 
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H2: Signaling motive berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai 

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Empiris Tentang Signaling Motive 

Judul  Peneliti Sampel Variabel Hasil 
Penelitian 

Pengaruh Motif 
Opportunistic, 
Signaling, dan 
Capital Regulation 
Terhadap Penyisihan 
Pengahapusan Aktiva 
Produktif 

Haryono 
(2008) 

248 bank di 
Indonesia 
periode 
tahun 
(2004-2006) 

PPAP,  Net 
Income, LDR, 
CAR, dan 
Moderasi 
kepemilikan 

Signaling 
Motive bukan 
pertimbangan 
manajer dalam 
mengelola 
PPAP 

Signaling by banks 
using loan loss 
provision: the case of 
the European Union 

Leventis,Dimit
ropoulos, & 
Anandarajan 
(2011) 

91 Listed 
bank in 18 
European 
Countries 
Period Year 
(1999-2008) 

LLP, EBT, 
ΔEBT,MCAP
,IFRS, Z-
score 

ΔEBT sebagai 
proksi 
signaling 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap LLP, 
salah satu 
model 
menggunakan 
pertimbangan 
resiko pasar.  

Bank Managers 
Discretion Over Loan 
Loss Provision and 
Determinants Of 
Signaling 

Dong-Hoon 
Yang 

50  bank in 
Compustata
nd KBW 
file period 
(1981-1996) 

LLP, 
INV,NI,CAP 

INV sebagai 
signaling 
motive 
berpengaruh 
terhadap LLP, 
dengan 
menggunakan 
WLS 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

2.9.3. Regulasi Permodalan (Capital Regulation Motive) Terhadap CKPN 

Permodalan menjadi aspek terpenting dalam kegiatan usaha bank. 

Permodalan digunakan oleh bank untuk dapat menutupi resiko yang dimiliki 

bank. Hal ini terlihat dari peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/13 yang 
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menjelaskan bahwa dalam pembentukan kewajiban penyediaan modal, bank wajib 

menyediakan modal minimum sesuai dengan profil resiko. 

Regulator menetapkan besaran modal minimum yang disyaratkan kepada 

bank berdasarkan profil resiko yang dimilikinya. Profil resiko yang ditetapkan 

regulator secara umum dibagi menjadi empat yang dijelaskan berdasarkan tabel 

2.1 peraturan regulator ini mengacu pada ketentuan pada Basel II (Basel 

Committee on Banking Supervision)2. 

Tabel 2.3 Peringkat Kewajiban Minimum 

No. Profil Resiko Kewajiban Minimum 
1 Peringkat 1 

8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR) 

2 Peringkat 2 
9% - ≤10% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR) 

3 Peringkat 3 
10% - ≤11% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR) 

4 Peringkat 4 
11% - 14% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR) 

Sumber: PBI No.15/12/PBI/2013 

Haryono (2008) menjelaskan berdasarkan Basel Accord 1988 dan 

Suplement 1991 dari Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory 

Practices, telah mengelompokan modal bank menjadi dua lapis modal yakni Tier 

1 dan Tier 2 . Tier 1 merupakan modal inti bank yang menurut PBI 

No.15/12/PBI/2013 terbagi menjadi dua yakni modal inti utama (Common Equity 

Tier 1) dan modal inti tambahan (Additional Tier 1). Sedangkan Tier 2 sebagai 

modal pelengkap dimana jumlahnya paling tinggi 100% dari modal inti. 

Pada komponen modal inti dibagi kembali menjadi modal inti disetor dan 

cadangan tambahan modal (disclosed reserve). Cadangan tambahan modal 
                                                           
2The total capital ratio must be no lower than 8%. (paragraphs 40) 
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(disclosed reserve) yang dimaksud terdiri dari faktor penambah yaitu agio,  modal 

sumbangan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, pendapat komperhensif lain, dan 

saldo surplus revaluasi aset tetap. Sedangkan untuk faktor pengurangnya antara 

lain disagio, rugi tahun lalu, rugi tahun berjalan, pendapatan komperhensif berupa 

potensi kerugian, selisih kurang antara PPA dengan CKPN atas aset produktif 

(PBI No.15/12/PBI/2013). 

Dengan adanya komponen cadangan kerugian penurunan nilai sebagai 

bagian dari perhitungan permodalan mengindikasi bahwa rasio kecukupan modal 

di pengaruhi oleh angka akuntansi dari cadangan yang dibentuk oleh manajer 

bank (Haryono, 2008). Haryono (2008) membagi perilaku manajer dalam kaitan 

aktiva produktif dalam memenuhi rasio kecukupan modal dapat ditinjau dari dua 

pandangan. Pandangan pertama, permodalan yang memperhitungkan bobot resiko 

setiap jenis kategori aktiva produktif mendorong manajer untuk menurunkan 

portofolio aktiva produktif yang beresiko (lebih) tinggi dengan mengalihkan pada 

jenis aktiva produktif yang (lebih) rendah. 

Pandangan kedua, persyaratan modal berbasis risiko mengakibatkan 

peningkatan pengambilan risiko manajer. Perilaku tersebut terjadi jika regulasi 

modal tidak secara cukup merefleksikan risiko aset dan informasi kualitas aset 

khusus, asimetri informasi terjadi antara regulator, badan pemeringkat di satu sisi, 

dan manajer di sisi lain. Ketika semua aset diletakan bobot dengan beban proporsi 

modal sama, akan memberi kesempatan bank untuk menggeser aset mereka 

menjadi aset dalam kategori lebih beresiko. 

Penelitian hubungan antara motif regulasi dengan cadangan kerugian 

penurunan nilai telah banyak dilakukan namun masi belum menghasilkan hasil 
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yang konsisten. Taktak (2010) menemukan bahwa bank pada OECD contries 

melakukan income smoothing sebagai motif pemenuhan kewajiban penyediaan 

modal minimum. Namun sebaliknysa Pérez et.al (2006) menemukan bahwa 

perbankan di spanyol melakukan income smoothing menggunakan cadangan 

kerugian penurunan nilai (loss loan provision) namun tidak untuk capital 

regulation. Hal ini didukung karena ketatnya regulasi perbankan spanyol yang 

mengeluarkan loss loan provision dalam perhitungan kecukupan modal minimum. 

Haryono (2008) menemukan bahwa adanya pengaruh motif regulasi modal 

terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif. Sehingga, penulis menduga 

bahwa kebijakan permodalan di Indonesia yang memungkinkan adanya praktik 

manajemen laba untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum. 

Capital regulation hyphothesis menerangkan bahwa bank pada kondisi pre-

managed capital rendah akan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai 

(CKPN) tinggi untuk memenuhi regulasi permodalan yang ditentukan oleh 

regulator sehingga terhindar dari sanksi regulator. Cadangan kerugian penurunan 

nilai merupakan bagian modal pelengkap dari struktur modal perbankan sehingga 

ceteris paribus, ketika jumlah cadangan kerugian penurunan nilai meningkat 

maka nilai capital adequacy ratio juga meningkat. 

Pada penelitian ini proksi yang digunakan dalam melihatnya hubungan 

capital regulation dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai 

menggunakan CAR (Capital Adequacy Ratio), alasanya sampai saat ini CAR 

masih menjadi salah satu perhitungan regulator dalam menilai tingkat kesehatan 

bank. Hal ini juga didukung dengan beberapa penilitian yang menggunakan CAR 
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sebagai proksi capital regulation motive (Pérez et.al, 2006; Beatty & Liao, 2009; 

Haryono, 2008). 

Tabel 2.4 Rangkuman Penelitian Empiris Tentang Capital Regulation Motive 

Judul  Peneliti Sampel Variabel Hasil Penelitian 
Pengaruh Motif 
Opportunistic, 
Signaling, dan 
Capital 
Regulation 
Terhadap 
Penyisihan 
Pengahapusan 
Aktiva 
Produktif 

Haryono 
(2008) 

248 bank di 
Indonesia 
periode 
tahun 
(2004-2006) 

PPAP,  Net 
Income, LDR, 
CAR, dan 
Moderasi 
kepemilikan 

CAR 
berpengaruh 
signifikan dan 
Positif terhadap 
PPAP 

Income 
Smoothing 
Practice: 
Evidance from 
Bank Operating 
in OECD 
Countries. 

Taktak, 
Shabou, & 
Dumontier 
(2010) 

278 
Commercial 
Bank in 
OECD 
Countries 

LLP,REG,CFP
, & 
RETNERDIT 

REG, CFP, & 
Retnerdit 
sebagai proksi 
dari capital 
regulasi motive 
berpengaruh 
signifikan 
dengan 
signifikansi 1% 

Earnings and 
Capital 
Management in 
Alternative 
Loan Loss 
Provision 
Regimes 

Pérez, 
Salas, & 
Saurina 
(2006) 

Bank In 
Spain 
period 
(1986 - 
2002) with 
1449 
observasi 

LLP, LTA, , 
NOI, & CAP 

CAP tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap LLP 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Capital regulation motive berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian 
penurunan nilai 
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2.9.4. Ukuran Perusahaan Moderasi Motif Manajemen Terhadap CKPN 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala/nilai dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar dan kecil berdasarkan jumlah karyawan, total aktiva, jumlah 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aktiva maka semakin banyak 

modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran 

uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula lebih dikenal 

dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Dalam penelitian ini memilih 

megnggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan dikarenakan total 

aset cenderung tidak fluktuatif diabandingkan proksi yang lain. 

Praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari 

ukuran perusahaan yang ditanganinya karena firm size dianggap sebagai simbol 

dari kekuatan dan gengsi untuk eksekutif. Firm size mempengaruhi struktur 

organisasi, budaya perusahaan, dan internal control yang dimiliki sebuah 

perusahaan (Hoang, 2006). 

Selanjutnya, perusahaan besar dengan perusahan yang lebih kecil memiliki 

perbedaan dalam mengelola informasi, terutama informasi akuntansi. Perusahaan 

kecil lebih dapat menyimpan informasi penting dibanding dengan perusahaan 

yang besar tapi mempunyai lebih sedikit ruang untuk melakukan diskresi akrual 

pada perlakuan akuntansi, sedangkan untuk perusahaan besar memiliki ruang 

yang lebih besar dalam melakukan diskresi akrual atas perlakuan akuntansi dan 

lebih besar mendapatkan tekanan untuk mendapatkan target earnings namun 

memiliki internal control yang lebih baik (Hoang, 2006) 

Kim et.al (2003) dalam Hoang (2006) memeriksa ada hubungan antara firm 

size dan kemungkinan praktek manajemen laba. Penelitian ini mendapatkan 

Pengaruh Motif..., Boyke Budi Pratama, Ak.-IBS, 2015



32 
 

bahwa perusahaan besar maupun kecil me-managed earning untuk menghindari 

earning yang negatif dan perusahaan yang lebih kecil lebih banyak melakukan 

earning management dibandingkan dengan perusahaan berukuran besar dan 

sedang. 

Sehingga dalam kaitan proses manajemen laba dengan ukuran perusaan 

memiliki keterkaitan, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H.4.A: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh opportunistic motive terhadap 

penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

H.4.B: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh signaling motive terhadap 

penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

H.4.C: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh capital regulation motive 

terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Objek (populasi) penelitian ini adalah  bank komersil konvensional di 

Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai 

dengan 2014 populasi dari penelitian ini yakni 41 bank. Sampel dipilih secara 

purposive sampling dengan tipe judgemental sampling. Berdasarkan 

permasalahan dan tujuan penelitian ini maka sampel ditentukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

2. Bank masih beroperasi secara berkesinambungan selama periode analisis. 

Bank yang tidak beroperasi lagi maka tidak dapat diamati perilaku manajer 

dalam membuat kebijakan termasuk kebijakan akuntansi. 

3. Bank yang menerbitkan laporan keuangan tahunan baik mempublikasikan 

sendiri di media masa maupun dalam situs Bursa Efek Indonesia. Tujuannya 

untuk mendapatkan data secara lengkap. 

4. Bank yang IPO sebelum tanggal penelitian. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang bersumber 

dari laporan keuangan publikasian baik di media cetak maupun di situs Bank 

Indonesia (www.bi.go.id) adalah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), 

harga saham, laba bersih, aktiva total, dan capital adequacy ratio. Data return 
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saham akan dihitung menggunakan data tersebut yang akan diterangkan dalam 

sub bab definisi operasional variabel. 

3.3. Definisi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependent adalah besaran 

cadangan kerugian penurunan nilai dibagi dengan aktiva produktif (Haryono, 

2008). Variabel independent terdiri atas tiga variabel yaitu tiga motif manajemen 

laba yang meliputi opportunistic motive, signaling motive, dan capital regulation 

motive (Haryono, 2008; Taktak et.al, 2010; Kanagaretnam et.al, 2004; Pérez et.al, 

2006). 

3.3.1. Definisi Operasional Variabel 

3.3.1.1. Definisi Operasional Variabel Dependent 

Berdasarkan kajian dan penelitian sebelumnya, jumlah cadangan kerugian 

penurunan nilai (CKPN) telah banyak digunakan sebagai cara untuk menguji 

manajemen laba. Alasannya adalah besaran atau jumlah cadangan kerugian 

penurunan nilai masih merupakan subjective judgment yang dilakukan manajemen 

bank dalam mengelola resiko. Cara ini telah digunakan banyak oleh banyak 

penelitian sebelumnya (Pérez et.al, 2006; Taktak et.al, 2010; Leventis et.al, 2011) 

3.3.1.2. Pengukuran Variabel Independent 

3.3.1.2.1. Opportunistic Motive 

Opportunistic motive hypothesis menjelaskan bahwa laba bersih akhir 

perode (net income) merupakan salah satu indikator utama kinerja keuangan dan 

tingkat kesehatan bank sehingga pengelola bank sangat berkepentingan terhadap 
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velotilitas laba akhir periode (net income) maka bank dianggap tidak mampu 

mengendalikan kondisi keuangannya. 

Oppotunisticit= Laba Bersih Akhir Periode (Net Income)it 

Nilai laba bersih it (Net Incomeit) tersebut dibagi dengan nilai aktiva total it. 

Operasionalisasi variabel berikut menggunakan pendekatan yang 

dilakukan (Haryono, 2008) 

3.3.1.2.2. Signaling Motive 

Signaling motive hypothesis menjelaskan bahwa manajer melakukan 

manajemen laba adalah untuk mengkomunikasikan private information tentang 

kondisi dan prospek perusahaan yang dimiliki kepada pihak eksternal (Investor). 

Salah satu tujuan manajemen dalam melakukan manajemen laba adalah untuk 

mempengaruhi persepsi Investor terhadap nilai perusahaan. 

ActualReturnit=  

Operasionalisasi variabel berikut menggunakan pendekatan yang 

dilakukan (Joyce & Woehrle, 2001). 

3.3.1.2.3. Capital Regulation Motive 

Regulasi Permodalan diproksikan dengan nilai rasio kecukupan modal 

(capital adequacy ratio). CAR adalah rasio yang menunjukkan Kinerja terkait 

dengan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk dapat mengcover resiko akibat 

adanya penurunan kualitas aktiva produktif. 

CARit=  
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Operasionalisasi variabel berikut menggunakan pendekatan yang 

dilakukan (Pérez et.al, 2006; Beatty & Liao, 2009; Haryono, 2008). 

3.3.1.3. Variabel Moderasi 

3.3.1.3.1. Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran Perusahaan diproksikan dengan nilai total aset. Nilai total aset 

adalah nilai yang menunjukan besarnya aset yang dimiliki bank guna 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

Tabel 3.1  

Operasional Variabel 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

 

 

Nilai total aset ini dapat diukur dengan logaritma natural (ln) (Sudarmadji 

dan Sularto, 2007). 

No Variabel Dimensi Definisi Indikator Pengukuran Skala 
1 Dependen CKPN Merupakan cadangan 

yang dibentuk 
manajemen bank atas 
aktiva produktifnya 

CKPNit =  

Rasio 

2 Independen Return On 
Asset 

Merupakan nilai laba 
bersih dibandingkan 
dengan total aktiva. 

ROAit  =  
Rasio 

 

  

Actual 
Return 

Merpakan selisih antara 
harga saham penutupan 
harga saham dikurangi 
harga saham 
sebelumnya dibagi 
harga saham 
sebelumnya 

ARit =  

 

Rasio 

 

  

Capital 
Adequacy 
Ratio 

Merupakan modal bank 
dibagi dengan aktiva 
tertimbang resiko 

 

CARit =  

 

Rasio 

3 Moderasi Ukuran 
Perusahaan 

Merupakan logaritma 
natural dari total aset 
bank 

 

LnTAit =  

 

Rasio 
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3.4. Teknik Analisis  

Analisis dalam penelitian ini meliputi analisis menggunakan statistik 

deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji asumsi 

klasik meliputi, normalitas, multikolinieritas, otokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan ordinary least square. 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini, 

alat analis yang digunakan adalah mean, median, standard deviation, minimum, 

dan maximum. 

3.4.2. Analisis Regresi Data Panel 

 Analisis regresi data panel merupakan data seksi silang (terdiri atas 

beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data 

pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan 

berdasarkan objeknya (Winarno, 2011). Analisis regresi data panel 

menggabungkan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu 

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011). 

 Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, maka 

dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effect atau 

fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan penggunaan 

model fixed effect atau random effect (Gujarati, 2007). Tingkat signifikansi (α) 

yang digunakan adalah 5%.  
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3.4.2.1. Uji Chow 

 Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), 

dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut 

(Widarjono, 2009).   

Hipotesis yang digunakan adalah:   

a. Ho : menggunakan model Common Effect  

b. Ha : menggunakan model Fixed Effect  

Kriteria pengujiannya adalah:  

a. Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square > 0,05  

b. Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square < 0,05  

Kesimpulan: Jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada common 

effect. 

3.4.2.2. Uji Hausman 

 Uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam pendekatan 

jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau 

random effect.  

Hipotesis yang akan diuji adalah:  

a. Ho : menggunakan model Random Effect 

b. Ha : menggunakan model Fixed Effect  
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Kriteria pengujiannya adalah: 

a. Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random >0,05  

b.  Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random <0,05  

Kesimpulan: Jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada random 

effect, begitu juga sebaliknya. 

3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

3.4.3.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data normal atau mendekati 

normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri 

atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal (Winarno, 

2011). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jargue-Bera 

test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai 

berikut: 

a. Ho: Data terdistribusi normal 

b. Ha: Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima Ho yang artinya residual data berdistribusi normal. Agar dapat 

mencapai data yang terdistribusi normal maka diperlukan adanya outlier data. 
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Outlier data adalah pengeliminasian data pada satu periode pengamatan atas 

residual yang tidak terdistribusi secara normal (Winarno, 2011). 

3.4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas untuk mengetahui kondisi hubungan linier antar variabel 

independen. Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel 

independen, multikolinieritas tidak terjadi pada persamaan regresi sederhana 

(yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 

2011). 

Menurut Gujarati (2007) Indikator terjadinya multikolinieritas yaitu: 

a. R2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

b. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel penjelas. Jika 

korelasi berpasangan tinggi, maka ada kemungkinan terjadinya 

multikolonieritas.  

c. Dengan melakukan analisa correlation matrix untuk mengetahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi satu variabel independent lain. Masing-masing persamaan 

dihitung nilai F dengan rumus. 

 Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka 

model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang 

ditetapkan adalah sebesar 0,85. 

3.4.3.3. Uji Otokorelasi 

Istilah otokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota 

observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang 
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(Gujarati, 2007). Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada data yang 

bersifat time series, karena data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-

masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan otokorelasi juga 

timbul pada data yang bersifat cross section atau antar objek. Adapun penyebab 

terjadinya otokorelasi menurut Gujarati (2007) yaitu: 

1. Adanya sifat kelembaman (inersia) atau kelesuan. Data deret berkala seperti 

produk domestik bruto, produksi, indeks harga, dan yang lainnya 

menunjukkan siklus bisnis (fluktuasi yang berlanjut dan berulang-ulang 

dalam aktivitas ekonomi jadi data bergerak naik turun. 

2. Kesalahan spesifikasi model seperti beberapa variabel penting yang 

seharusnya dimasukkan dalam model tidak dimasukkan. 

3. Kekeliruan memanipulasi data. 

Otokorelasi dapat di identifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson. Nilai d hitung harus terletak antara 0 dan 4. Jika nilai d hitung 

lebih dekat dengan 0, berarti terdapat bukti adanya korelasi positif, tapi jika lebih 

dekat dengan 4, ada bukti korelasi negatif dan bila makin dekat nilai d dengan 2, 

berarti makin banyak bukti yang menunjukkan otokorelasi (Winarno, 2011). 

Apabila nilai Durbin-Watson Stat tidak memenuhi kriteria, maka perlu dilakukan 

auto regressive (AR) dengan diferensiasi tingkat satu untuk memperbaiki nilai 

Durbin-Watson Stat dan probability chi-squared nya. 

Rumusan hipotesis yang digunakan adalah: 

a. Ho: Tidak terdapat masalah otokorelasi di dalam model 

b. Ha: Terdapat masalah otokorelasi di dalam model 
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Uji nilai Durbin Watson (D-W) Stat dilakukan dengan kriteria penentuan sebagai 

berikut: 

a. Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1,54 ≥ DW ≤ 2,46 

b. Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1,54 ≤ DW ≥ 2,46 

3.4.2.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

lainnya. Jika varian dan residual satu pengamaan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ada 

beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah 

satunya dengan menggunakan uji park dengan melihat probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis yaitu : 

a. Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

b. Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

a. Jika probability (signifikansi) <ɑ 0,05 maka Ho ditolak 

b. Jika probability (signifikansi) >ɑ 0,05 maka Ho diterima 

3.4.4. Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1. Model Awal 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dilakukan 

menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu E-Views 

versi 7.1. Model manajemen laba merujuk pada penelitian sebelumnya (Haryono, 

2008): 
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   (1) 

Keterangan: 

 = Konstanta 

 = Rasio cadangan kerugian penurunan nilai dibagi dengan aktiva 

produktif total bank i periode ke t. 

 = Laba Bersih dibagi aktiva total bank i periode ke t 

RSit = Return saham, harga saham tahun berjalan di kurangi daharga 

saha tahun sebelumnya dibagi harga saham sebelumnya. 

CARit = Modal (inti dan pelengkap) dibagi dengan aktiva tertimbang 

menurut resiko bank i periode t. 

α = Koefisien parameter 

 = error term 

Hipotesis 1 dan 2 diterima bila nilai koefisien parameter α lebih kecil dari 

nol dan signifikan secara statistik dengan tingkat probabilitas signifikansi 1, 5, 

atau 10.persen. Hipotesis 3 diterima bila nilai koefisien parameter α lebih besar 

dari nol dan signifikansi secara statistik dengan tingkat probabilitas signifikansi 1, 

5, atau 10 persen. 

3.4.4.2. Model Regresi dengan Interaksi Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Model regresi yang digunakan dengan variabel ln dari total aktiva 

menggunakan pendekatan model milik Haryono (2008) adalah sebagai berikut: 

      (2) 
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Keterangan: 

 = Konstanta 

 = Rasio cadangan kerugian penurunan nilai dibagi dengan aktiva 

produktif total bank i periode ke t. 

 = Laba Bersih dibagi aktiva total bank i periode ke t 

RSit = Return saham, harga saham tahun berjalan di kurangi dengan 

harga saham tahun sebelumnya dibagi harga saham sebelumnya. 

CARit = Modal (inti dan pelengkap) dibagi dengan aktiva tertimbang 

menurut resiko (ATMR) bank i periode t. 

LnTAit = Ln Total Aset bank i periode t. 

NIit * LnTAit = Laba Bersih dikali Ln Total Aset bank i periode t 

  = Return Saham dikali Ln Total Aset bank I periode t 

CARit * LnTAit = Modal (inti dan pelengkap) dibagi ATMR dikali Ln Total Aset 

bank I periode t 

α = Koefisien parameter 

 = error term 

3.4.4.3. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.4.3.1. Uji Statistik t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel 

independent secara individual terhadap variabel dependent. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing 

koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 0,05. 
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Bentuk pengujiannya adalah : 

a. Ho : b1, b2, b3 = 0, artinya suatu variabel independent pada tahun 

pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

variabel dependent tahun pengamatan 

b. Ha : b1, b2, b3 ≠ 0, artinya suatu variabel independent pada tahun 

pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependent tahun pengamatan 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut :  

a. Jika probability (signifikansi) ≤ ɑ 0,05 maka Ho ditolak 

b. Jika probability (signifikansi)  ≥ ɑ 0,05 maka Ho diterima 

3.4.5. Uji Determinasi 

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai  yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan 

variabel-variabel dependent sangat terbatas. Uji R2 menyatakan proporsi atau 

persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah 

variabel penjelas X (Winarno, 2011). Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 

dan 1. Nilai R2 mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen Y 

dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika Nilai R2 = 0, artinya variasi 

dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2= 1, artinya 

variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 
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variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. 

Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independent, maka 

digunakan alternatif  lain yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan 

jumlah variabel independent dan mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2007), jika dalam uji empiris 

didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. 

Secara matematis jika nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 1, sedangkan jika 

nilai R2 = 0, maka adjusted R2 = (1 - k)/(n - k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan 

bernilai negatif. 
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BAB IV  

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan. 

Populasi dari penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Dari seluruh populasi 

pada penelitian ini dipilih kembali dengan menggunakan metode purposive 

sampling, setelah dipilih kembali maka didapat sampel dari objek terpilih 

digunakan menjadi model penelitian. Berikut jumlah bank yang sesusai dengan 

kriteria pada penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 
Populasi Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 41 
Bank Umum yang tidak memenuhi kriteria 10 
Bank Umum Yang memenuhi kriteria 31 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

Berdasarkan pemilihan sampel yang telah peneliti lakukan, maka jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 31 bank yang listeddi Bursa 

Efek Indonesia. Berikut sampel yang menjadi objek dalam model penelitian ini 

pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 
Daftar Bank Sampel 

No. Nama Bank 
1 Bank Artha Graha Internasional 
2 Bank Bukopin 
3 Bank Bumi Arta 
4 Bank Capital Indonesia 
5 Bank Central Asia 
6 Bank CIMB Niaga 
7 Bank Danamon Indonesia 
8 Bank Ekonomi Raharja 
9 Bank Himpunan Saudara 1906 
10 Bank Internasional Indonesia 
11 Bank Jabar Banten 
12 Bank Kesawan 
13 Bank Mandiri 
14 Bank Mayapada Internasional 
15 Bank Mega 
16 Bank MNC Internasional 
17 Bank Mutiara 
18 Bank Negara Indonesia 
19 Bank NISP OCBC 
20 Bank Nusantara Parahyangan 
21 Bank Panin Indonesia 
22 Bank Permata 
23 Bank Pundi Indonesia 
24 Bank Rakyat Agro Niaga 
25 Bank Rakyat Indonesia 
26 Bank Sinarmas 
27 Bank Swadesi 
28 Bank Tabungan Negara 
29 Bank Tabungan Pensiuanan Nasional 
30 Bank Victoria Internasional 
31 Bank Windu Kentjana Internasional 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

4.2. Statistik Deskriptif 

Tabel berikut ini menjelaskan statistik deskriptif setiap varibel dari 

penelitian ini: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Deskriptif  

  CKPN ROA RS CAR 
 Mean 0.011881 0.013156 0.09705 0.160259 
 Median 0.011093 0.010616 0 0.155 
 Maximum 0.029816 0.07747 1.858048 0.45 
 Minimum 0.000539 -0.019166 -0.47 0.1 
 Std. Dev. 0.007049 0.01145 0.383896 0.042374 
 
Observations 116 116 116 116 

           Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

4.2.1 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 

Nilai cadangan kerugian penurunan nilai merupakan bentuk pencadangan 

biaya yang dilakukan bank dalam melakukan headging terhadap resiko yang 

melekat pada kegiatan usaha bank terutama pada penyertaan pada aktiva produktif 

bank.Tingginya nilai CKPN yang dibentuk bank membentuk persepsi bahwa 

kualitas kredit yang dimiliki cenderung kurang baik namun disisi lain 

pencadangan yang tinggi memperlihatkan bahwa bank memiliki kemampuan 

untuk menanggulangi resiko tersebut. 

Nilai rata-rata, nilai tengah, maksimum, minimum, dan standar deviasi 

cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dibagi total aktiva produktif adalah 

0.0118; 0.01109; 0.0298; 0.0005; dan 0.0070. Nilai standar deviasi yang lebih 

kecil dibandingkan nilai mean menunjukan bahwa nilai rata-rata data merupakan 

nilai yang representatif dengan adanya variasi yang kecil. 
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4.2.2. Opportunistic Motive 

Laba bersih menunjukan ke efektifan manajer dalam mengelola aset 

maupun utang untuk kesejahteraan stakeholder. Semakin tinggi nilai laba bersih 

sebuah bank maka semakin baik kinerja manajer dalam mengelola bank. Tabel 

4.3. Menunjukan nilai rata-rata, nilai tengah, maksimum, minimum, dan standar 

deviasi laba bersih dibagi dengan total aset adalah 0.0131; 0.0106; 0.0774; -

0.0191; dan 0.0114. Nilai standar deviasi yang cukup tinggi menunjukan bahwa 

nilai laba bersih dari setiap bank memiliki nilai yang cukup bervariasi. 

4.2.3. Signaling Motive 

Return saham menunjukan perubahan positif atau negatif dari harga saham 

yang terbentuk di pasar. Perubahan atas harga saham dipasar merupakan persepsi 

investor dalam melihat nilai sebuah bank sehingga apabila return saham 

mengalami kenaikan dapat disimpulkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap 

sebuah tindakan manajemen pada bank. Tabel 4.3. Menunjukan nilai rata- rata, 

nilai tengah, maksimum, minimum, dan standar deviasi return saham adalah 

0.0970; 0; 1.8580; -0.47; dan 0.3838. Artinya terdapat varian data yang tinggi 

antar bank. 

4.2.4. Capital Regulation Motive 

Capital adequacy ratio (CAR) merupakan alat ukur untuk melihat 

kecukupan modal yang dibentuk bank guna menutup resiko kerugian akibat 

penyertaan pada aktiva produktif. Semakin tinggi nilai capital adequacy ratio 

(CAR) maka semakin sehat bank. Tabel 4.3. Menunjukan nilai rata- rata, nilai 

tengah, maksimum, minimum, dan standar deviasi 0.1602; 0.155; 0.45; 0.1; dan 
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0.0423. Artinya rata-rata bank telah memenuhi tingkat CAR yang telah di 

tentukan oleh regulator yakni 8%, standar deviasi menunjukan adanya variasi 

yang cukup tinggi antar bank. 

4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data adalah kombinasi dari data time series dan 

cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi inter korelasi 

diantara variabel–variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak 

tepatnya penaksiran regresi. Penentuan model Common Effect, Fixed Effect, dan 

Random Effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. 

4.3.1.1. Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Effects Test   Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 11.904736 (29,83) 0.0000 
Cross-section Chi-square 190.33709 29 0.0000 

  Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai probabilitas Cross Section Chi Square 

adalah sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi Square 

0.05. Dengan demikian, Ho dinyatakan ditolak sehingga penelitian ini 

menggunakan model Fixed Effect dan akan dilanjutkan ke uji Hausman. 
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4.3.1.2. Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data 

panel menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Statistik uji 

Hausman mengikuti statistik Chi Square, hasil dari uji Hausman adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random 7.542103 3 0.0565 

        Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

Berdasarkan hasil diatas, nilai probabilitas Cross Section Random adalah 

sebesar 0.0565. Hasil tersebut menunjukan bahwa hasil probablitas pada Cross 

Section Random > 0.05. Oleh karena itu, Ha dinyatakan ditolak sehingga 

penelitian ini menggunakan model Random Effect untuk melakukan estimasi 

regresi data panel. 

4.3.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias 

dan konsisten.  

4.3.2.1. Uji Normalitas   

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah data yang diperoleh pada 

penelitian ini telah terdistribusi dengan normal atau tidak, karena untuk 
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menyajikan persamaan regresi yang memiliki ketepatan dalam mengestimasi, 

tidak bias, dan konsisten diperlukan data yang terdistribusi secara normal. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
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Mean       8.97e-20
Median  -0.001259
Maximum  0.015718
Minimum -0.012324
Std. Dev.   0.006873
Skewness   0.417968
Kurtosis   2.411445

Jarque-Bera  5.051732
Probability  0.079989

 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai probability 

0.0799 yang berada di atas α = 0.05. Artinya, H0 diterima dan Ha ditolak dimana 

dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. 

Hasil ini diperoleh setelah peneliti mengoutlier sebanyak 32 observasi. 

Jumlah data obeservasi sebelumnya sebanyak 144 observasi terdiri dari 4 tahun 

dan 31 bank yang sesuai dengan kriteria. Data yang tidak normal disebabkan 

karena adanya data dengan nilai yang ekstrim dibanding dengan data pada 

umumnya pada populasi penelitian. Tabel 4.6 Menyajikan data yang terkena 

outlier pada penelitian ini. 
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Tabel 4.6 

Daftar Outlier Penelitian 

No Nama Bank Periode 

1 Bank Bumi Arta 2014 

2 Bank Mutiara 2011 

3 Bank Mutiara 2012 

4 Bank Mutiara 2013 

5 Bank Mutiara 2014 

6 Bank Pundi Indonesia 2011 

7 Bank Pundi Indonesia 2012 

8 Bank Rakyat Indonesia 2011 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

4.3.2.2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independent. Salah satu syarat untuk mendapatkan ketepatan 

dalam mengestimasi hasil regesi dalam uji asumsi klasik dikatakan bahwa data 

yang diperoleh tidak boleh terdapat unsur multikolonieritas. Cara untuk melihat 

masalah di dalam multikolonieritas adalah dengan menggunakan correlation 

matrix. 

Tabel 4.7 

Correlation Matrix 

 ROA RS CAR 
    
    ROA  1.000000  0.082566 -0.008517 

RS  0.082566  1.000000  0.042672 
CAR -0.008517  0.042672  1.000000 

    
   Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 
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Syarat untuk menguji multikolonieritas ini adalah dengan melihat nilai 

dari koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka 

dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independent dalam penelitian ini tidak 

terdapat unsur multikolonieritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas 

menunjukkan terdapat korelasi antar variabel yang cukup rendah dan tinggi. 

Koefisien tertinggi adalah sebesar 0.0825 yaitu koefisien yang menunjukkan 

pengaruh antara return saham dan ROA. Hal ini dimungkinkan karena variabel 

proksi signaling yang merupakan return saham berkaitan erat dengan nilai laba 

bersih bank. 

Koefisien terendah adalah sebesar -0.0085 yaitu koefisien yang 

menunjukkan pengaruh antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dan ROA. Dari 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari 

masalah multikolonieritas. 

4.3.2.3. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi residual antara error periode 

sebelumnya di mana dalam asumsi klasik untuk mendapatkan ketepatan estimasi 

hasil regresi yang baik dalam model tidak diperbolehkan adanya otokorelasi. 

Dalam penelitian ini, uji otokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-

Watson Stat pada hasil estimasi regresi. 

Pada uji pertama otokorelasi nilai Durbin-Watson Stat (DW Stat) pada 

penelitian ini menunjukan adanya otokorelasi positif dimana nilai dari DW Stat 

sebesar 1.1033 sehingga model regresi pada penelitian ini mengandung 

otokorelasi. Selanjutnya, karena model pada penelitian ini terdapat otokorelasi 
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peneliti menggunakan metode auto regresif (AR) 1 sehingga adanya pengurangan 

sebanyak 30 observasi penelitian yang berada pada tahun 2011. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Otokorelasi 

Mean dependent var 0.01093 
S.D. dependent var 0.006799 
Sum squared resid 0.000971 
Durbin-Watson stat 1.553564 

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

Hasil diatas menunjukan bahwa nilai D-W stat 1.55356 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho dari uji otokorelasi ini diterima dan penelitian ini sudah 

terbebas dari masalah otokorelasi karena berada pada batas 1.54 – 2.46. 

4.3.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

lainnya. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan menggunakan uji park dengan melihat probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independent. 

Tabel 4.9 

Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -10.0273 1.249284 -8.02643 0.000000 
ROA -19.5366 21.25737 -0.91905 0.360798 
RS 0.859759 0.502329 1.711546 0.090807 
CAR -4.13688 7.365178 -0.56168 0.575884 
AR(1) 0.427698 0.085353 5.010944 0.000000 

Sumber:diolah untuk skripsi, 2015 

Hasil uji park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-

masing variabel independent lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa Ho dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian 

ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.3.3. Pengujian Hipotesis Menggunakan Model Awal 

Berdasarkan model pada persamaan [3.1], maka model awal penelitian ini 

sebagai berikut: 

 ……. (model 1) 

Dalam hal ini CKPNit adalah besaran cadangan kerugian penurunan nilai yang 

dibentuk bank dibagi dengan total aktiva produktif. CKPNit merupakan hasil dari 

diskresi manajer bank yang dipengaruhi oleh perilaku opportunistic motive yang 

diproksikan dengan net income dibagi dengan total aktiva (ROA), signaling 

motive yang diproksikan dengan return saham, dan captal regulation motive yang 

diproksikan dengan capital adequacy ratio (CAR). 

 Tabel berikut menunjukan hasil pengujian model awal penelitian ini: 

Tabel 4.10  

Hasil Model Regresi Model Awal 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
ROA -0.043053 0.043672 -0.98584 0.327150 
RS 0.000122 0.000782 0.155975 0.876441 
CAR 0.020385 0.011978 1.701945 0.092601 
C 0.001613 0.00369 0.437142 0.663172 
AR(1) 0.837687 0.05356 15.64009 0.000000 

     R-squared 0.752776 Mean dependent var 0.010930 
Adjusted R-squared 0.740567 S.D. dependent var 0.006799 
S.E. of regression 0.003463 Sum squared resid 0.000971 
F-statistic 61.659497 Durbin-Watson stat 1.553564 
Prob(F-statistic) 0.000000       

Sumber: diolah untuk skripsi,2015 
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai 

berikut ini: 

1. Jika Return On Asset (ROA), Return Saham (RS), dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sama dengan 0, maka nilai kosntanta 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar +0.08393. 

2. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -0.043053. Hal ini menunjukkan 

bahwa CKPN akan mengalami penurunan sebesar -0.043053 satuan 

untuk setiap kenaikan satu satuan ROA dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk RS sebesar  +0.000122. Hal ini menunjukkan 

bahwa CKPN akan mengalami peningkatan sebesar +0.000122 satuan 

untuk setiap kenaikan satu satuan RS dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk CAR sebesar +0.020385. Hal ini menunjukkan 

bahwa CKPN akan mengalami peningkatan sebesar +0.020385 satuan 

untuk setiap kenaikan satu satuan CAR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

Nilai dari pengaruh uji simultan pada model satu menunjukan F-stat 

sebesear 61.65 yang berarti variabel ROA, return Saham, dan CAR secara 

bersama-sama mempengaruhi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Hasil 

dari regresi model awal ini menunjukan nilai adjusted R-squared sebesar 0.7405 

Pengaruh Motif..., Boyke Budi Pratama, Ak.-IBS, 2015



59 
 

yang berarti variabilitas dari cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel ROA, return saham, dan CAR sebesar 

74,05% dan 25.96% dijelaskan dengan variabel lain yang tidak termasuk dalam 

model.  

Penjelasan hasil hipotesis dengan menggunakan model awal adalah 

sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

H01 : Opportunistic motive berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. 

Ha1  : Opportunistic motive berpengaruh negatif signifikan terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai. 

 Hasil regresi menghasilkan koefisien laba bersih (NI) negatif (-0,043). 

Nilai probabilitas sebesar 0.327 yang berarti opportunistic motive tidak 

berpengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). 

Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis  pertama (Ha1) pada penelitian 

bahwa opportunistic motive berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan niai ditolak. 

Hipotesis 2 

H02 : Signaling motive berpengaruh positif tidak signifikan terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai. 

Ha2 : Signaling motive berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai. 

 Hasil regresi menghasilkan koefisien return saham positif (+0,00012). 

Nilai probabilitas sebesar 0.876 yang berarti signaling motive tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis kedua (Ha2) pada penelitian  ini bahwa 

signaling motive berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan 

kerugian penurunan nilai ditolak. 

Hipotesis 3 

H03 : Capital Regulation motive berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. 

Ha3 : Capital Regulation motive berpengaruh positif signifikan terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai. 

 Hasil regresi menghasilkan koefisien capital adequacy ratio (CAR) positif  

(0,0203). Nilai probabilitas sebesar 0.0926 yang berarti capital ragulation motive 

berpengaruh signifikan pada α = 0.10 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai 

(CKPN). Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis ketiga (Ha3) pada 

penelitiann ini bahwa capital ragulation motive berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai diterima. 

 Penjelasan hasil pengujian model awal regresi secara parsial diatas 

menjelaskan hubungan koefisien yang sesuai dengan hipotesis yang ada pada 

penelitian ini, namun yang menunjukan hubungan signifikan hanya ditunjukan 

oleh proksi capital regulation motive. Berikutnya untuk menjelaskan 25,96% 

variabel lain yang mempengaruhi cadangan kerugian penurunan nilai digunakan 

pendekatan model [3.2] yang menjelaskan latar belakang dari perilaku manajemen 

dalam melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai didasari juga 

dengan firms Size. 
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4.3.4. Pengujian Hipotesis Menggunakan Variabel Moderasi 

Hasil Pengujian persamaan [3.2] dengan mempertimbangkan variabel ln 

total aset sebagai variabel moderasi adalah sebagai berikut: 

 

……………(model 2) 

Tabel 4.11.  Menjelaskan hasil pengujian dengan total aset sebagai varibael 

moderasi perilaku manajemen dalam membentuk cadangan kerugian penurunan 

nilai (CKPN). 

  Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi dengan Moderasi Total Aset 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
ROA 0.274044 0.869706 0.315100 0.753517 
RS 0.024057 0.010825 2.222397 0.029116 
CAR -0.137035 0.135233 -1.013323 0.314000 
LNTA -0.007592 0.002412 -3.146976 0.002327 
LNTAROA -0.019906 0.051899 -0.383564 0.702332 
LNTARS -0.001418 0.000639 -2.220689 0.029237 
LNTACAR 0.008354 0.008502 0.982627 0.328791 
C 0.144627 0.040787 3.545949 0.000661 
R-squared 0.861033 Mean dependent var 0.011881 
Adjusted R-
squared 0.797706 S.D. dependent var 0.007049 
S.E. of regression 0.003171 Sum squared resid 0.000794 
F-statistic 13.596658 Durbin-Watson stat 1.780663 
Prob(F-statistic) 0.000000       

Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

 Hasil pengujian model [3.2] pada tabel 4.11 menunjukan hasil uji 

pengaruh simultan (F-stat) sebesar 13.59 dan probabilitas 0.00 yang berarti ukuran 

perusahaan dengan laba (NI), return saham, dan capital adequacy ratio (CAR) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. 
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Persamaan ini menunjukan nilai adjsuted R-squared sebesar 0.797 yang berarti 

variabilitas cadangan kerugian penurunan nilai dijelaskan oleh variabilitas laba 

bersih (NI), return saham, capital adequacy ratio (CAR) sebesar 79.7% dan 20.3% 

dijelaskan oleh variabel lain yang ada diluar model penelitian ini. 

Hipotesis 4.A 

H04A : Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh opportunistic motive 

terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

Ha4A : Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh opportunistic motive 

terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

Hasil regresi ukuran perusahaan memoderasi perilaku opportunistic 

manajer menghasilkan koefisien negatif (-0.019) dan memiliki nilai probabilitas 

yang tidak signifikan (0.702). Sehingga, ukuran perusahaan tidak memoderasi 

perilaku opportunistic manajer dalam penyusunan cadangan kerugian penurunan 

nilai. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis 4.A yaitu  ukuran 

perusahaan memoderasi pengaruh opportunistic motive terhadap penyusunan 

cadangan kerugian penurunan nilai ditolak. 

Hipotesis 4.B 

H04B : Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh signaling motive terhadap 

penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

Ha4B : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh signaling motive terhadap 

penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

 Hasil regresi ukuran perusahaan memoderasi perilaku signaling manajer 

menghasilkan koefisien negatif (-0.0014) dan memiliki nilai probabilitas yang 

signifikan (0.029). Sehingga, ukuran perusahaan memoderasi perilaku signaling 
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manajer dalam penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis 4.B. yaitu ukuran perusahaan memoderasi 

pengaruh signaling motive terhadap penyusunan cadangan kerugian 

penurunan nilai diterima. 

Hipotesis 4.C 

H04C : Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh capital regulation  motive 

terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

Ha4C : Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh capital regulation motive 

terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. 

 Hasil regresi ukuran perusahaan memoderasi perilaku capital regulation 

motive menghasilkan koefisien positif (0.00834) dan memiliki nilai probabilitas 

yang tidak signifikan (0.328). Sehingga, ukuran perusahaan tidak memoderasi 

perilaku capital regulation motive dalam penyusunan cadangan kerugian 

penurunan nilai. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis 4.C. yaitu 

ukuran perusahaan memoderasi pengaruh capital regulation motive terhadap 

penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai ditolak. 

4.4. Pembahasan Hasil Regresi 

Pada sub bab ini peneliti akan membahas hasil dari regresi yang telah 

dilakukan pada dua model pada penelitian ini. Bagian pertama membahas hasil 

dari regresi pengaruh opportunistic motive terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. Bagian kedua akan membahas hasil dari regresi pengaruh signaling motive 

terhadap cadangan keugian penurunan nilai. Bagian ketiga membahas hasi dari 

regresi pengaruh capital regulation motive terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. Bagian keempat akan membahas hasil regresi pengaruh opportunistic 
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motive, signaling motive, dan  capital regulation motive dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel pemoderasi. 

4.4.1. Analisis Opportunistic Motive (Hipotesis 1) 

Hasil regresi dalam menguji pengaruh opportunistic motive dalam 

penyusun cadangan kerugian penurunan nilai menghasilkan koefisien negatif (-

0.043) dengan proksi net income dibagi dengan total aktiva hal ini mendukung 

hubungan kedua variabel pada hipotesis penelitian ini namun nilai probabilitas 

signifikansi variabel ini sebesar 0.327 yang menandakan bahwa variabel tersebut 

tidak berpengaruh signifikan. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini 

bahwa opportunistic motive berpengaruh negatif terhadap penyusunan cadangan 

kerugian peunurunan nilai ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian milik Haryono 

(2008),  Taktak dkk, dan Kanagaretnam dkk. Bahwa manajer melakukan  perataan 

laba untuk kepentingan pribadinya. Namun hasil penelitian ini mendukung dengan 

hasil penelitian miliki Siregar & Utama (2008), yang mengatakan bahwa 

perusahaan yang listing melakukan perataan laba untuk tujuan efisien (efficient 

motive). Argumen untuk menjelaskan temuan tersebut: 

1. Laba merupakan indikator pencapaian kinerja bagi manajer. Para pemangku 

kepentingan pada industri ini sangat berharap manajemen dapat menjalankan 

perannya dengan baik dengan menilai laba yang dapat diperoleh manajer 

dalam satu periode. Dalam kaitan opportunistic motive manajemen dalam 

melakukan kontrol pada nilai laba tidak serta merta dilakukan hanya untuk 

kepentingan pribadinya melainkan menunjang resiko yang akan dihadapi bank 

demi kepentingan para pemangku kepentingan. 
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2. Berkaitan dengan hasil koefisien negatif pada variabel net income, 

menjelaskan bahwa hubungan antara cadangan kerugian penurunan nilai 

dengan laba bersih merupakan hubungan yang terbalik. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan hipotesis pada penlitian ini. Ketika manajemen ingin melakukan 

diskresi dengan menurunkan nilai laba maka yang dilakukannya adalah 

menambah nilai cadangan kerugian penurunan nilai. 

4.4.2. Analisis signaling motive (Hipotesis 2) 

Hasil regresi koefisien dari return saham sebagai proksi signaling motive 

menunjukan nilai positif (+0.00012) yang berarti kenaikan harga saham di ikuti 

dengan kenaikan nilai dari cadangan kerugian penurunan nilai namun tidak 

signifikan (0.876). Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis kedua penelitian 

ini yakni signaling motive berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai ditolak. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Laventis et.al (2012) dan Haryono (2008). Argumen 

untuk menjelaskan hasil ini adalah: 

1. Besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang dibuat oleh manajemen 

bukanlah hal yang diperhatikan oleh investor, namun harga saham akan 

seiring bergerak naik ketika cadangan kerugian penurunan nilai pun 

meningkat. Hal ini menunjukan bahwa dalam memperhitungkan nilai 

perusahaan investor memperhatikan resiko yang dikelola manajemen.  

2. Selama periode pengamatan tahun 2013 terjadi modal keluar asing akibat dari 

kebijakan fed akan melakukan quantitative easing3 sehingga terjadi penurunan 

                                                           
3 Quantitative easing adalah kebijakan moneter bank central dengan cara pembelian aset 
finansial dalam jumlah tertentu dari bank komersial atau institusi swasta lainnya. 
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nilai saham secara keseluruhan. Hal ini menjadikan bias terhadap hasi regresi 

pada penelitian ini. 

3. Perbankan merupakan industri yang pemangku kepentingan tidak hanya 

investor saham saja melainkan masyarakat dan regulator. Sehingga 

manajemen bank tidak serta merta melakukan diskresi pada nilai cadangan 

kerugian penurunan nilai hanya untuk kepentingan investor karena return 

saham hanya menggambarkan reaksi pasar modal saja. 

4.4.3. Analisis Capital Regulation Motive (Hipotesis 3) 

Hasil regresi capital adecuacy ratio (CAR) mendapati nilai koefisien 

positif (+0.0016)  dan signifikan (0.0962) pada α= 0.1. hasil tersebut menunjukan 

bahwa hipotesis ketiga yakni capital regulation motive berpengaruh positif  dan 

signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai diteima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Haryono (2008); 

Taktak et.al (2010) namun tidak sejalan dengan penelitian milik Pérez et.al 

(2006). Argumen untuk menjelaskan hasil ini adalah: 

1. Ketatnya regulasi yang diterapkan oleh regulator industri perbankan Indonesia 

menjadikan hal ini sebagai fokus utama manajemen. Bagi regulator aspek 

permodalan menjadi faktor yang terpenting untuk menjaga stabilitas industri 

perbankan dalam perekonomian Indonesia. Modal bank menjadi penting 

peranannya dalam menanggulangi resiko yang mungkin terjadi akibat dari 

kegiatan usaha bank itu sendiri 

2. Dalam perhitungan kecukupan modal minimum di Indonesia masih 

memperhitungkan komponen cadangan kerugian penurunan nilai. Hal ini 
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terlihat dari PBI No.15/12/2013 yang menjelaskan cadangan kerugian 

penurunan nilai seagai pengurang nilai (disclosed reserve), sehingga 

manajemen sangat memperhatikan hal ini dalam melakukan diskresi 

penyusunan nilai cadangan kerugian penurunan nilai hal ini sangat berbeda 

dengan kebijakan regulasi di Spanyol. 

3. Hasil positif koefisien capital adequacy ratio (CAR) memperkuat langkah 

manajemen dalam melakukan diskresi pada cadangan kerugian penurunan 

nilai adalah dengan memperkecil nilai PPA yang dibentuk sehingga nilai 

CKPN bank menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, dengan nilai CKPN lebih tinggi 

dari nilai PPA yang harus dibentuk maka bank tidak perlu mengurangi 

kembali nilai disclosed reserved yang berada pada Tier 1. 

4.4.4. Analisis Moderasi Ukuran Perusahaan (Hipotesis 4.A – 4.C) 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menghasilkan nilai masing-

masing probabilitas untuk opportunistic motive, signaling motive, dan capital 

regulation motive sebesar 0.702; 0.0292; dan 0.328 yang menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan tidak memoderasi perilaku opportunistic, dan capital 

regulation dalam penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai, namun 

memoderasi perilaku signaling. 

4.4.4.1. Analisis Opportunistic Motive (Hipotesis 4.A) 

Hasil regresi ukuran perusahaan memoderasi pengaruh opportunistic 

motive terhadap cadangan kerugian penurunan nilai menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak memoderasi opportunistic motive dengan nilai probabilitas 

(0.702) walaupun koefisien moderasi menunjukan nilai negatif (-0.019) yang 
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menandakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan perilaku 

opportunistic terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil ini 

menunjukan bahwa hipotesis 4.A yakni ukuran perusahaan memoderasi pengaruh 

opportunistic motive terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai 

ditolak. 

Argumen yang dapat menjelaskan hal ini adalah: 

1. Manajemen bank dalam melakukan diskresi pada pos  cadangan kerugian 

penurunan nilai guna untuk mengelola resiko yang mereka hadapi agar tidak 

merugikan para pemegang kepentingan (efficient motive). Dalam kaitan 

ukuran perusahaan, bank besar maupun bank kecil tetap dituntut oleh regulator 

untuk mengelola resikonya agar tidak hilangnya kepercayaan nasabah 

terhadap industri perbankan. 

2. Perbankan yang memiliki aset besar dan kecil memiliki perlakuan yang sama 

dalam pendekatan kebijakan regulasi sehingga dalam melakukan diskresi pada 

pos cadangan kerugian penurunan nilai bank  besar maupun kecil tetap 

melakukan hal yang sama. 

4.4.4.2. Analisis Signaling Motive (Hipotesis 4.B) 

Hasil regresi ukuran perusahaan memoderasi pengaruh signaling motive 

terhadap cadangan kerugian penurunan nilai menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan memoderasi signaling motive dengan nilai probabilitas (0.0292) pada 

α = 0.05 dengan koefisien moderasi menunjukan nilai negatif (-0.0014) yang 

menandakan bahwa ukuran perusahaan memperlemah hubungan perilaku 

signaling terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil ini 

menunjukan bahwa hipotesis 4.B yakni ukuran perusahaan memoderasi pengaruh 
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signaling motive terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai 

diterima. Argumen yang dapat menjelaskan hal ini: 

1. Bank yang lebih besar cenderung memperhatikan kebijakan yang akan diambil 

dengan reaksi pasar yang akan terjadi. Dalam pendekatan teori keagenan pihak 

yang berkepentingan pada bank yang lebih besar jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. 

2. Bank yang memiliki aset lebih besar jauh lebih dipercaya investor 

dibandingkan dengan bank yang memiliki aset lebih kecil. Dengan aset yang 

lebih besar membuat persepsi investor bank dapat menghasilkan return yang 

lebih baik dibanding dengan bank yang hanya memiliki aset lebih kecil 

sehingga aset menjadi pertimbangan investor juga bersama dengan resikonya. 

4.4.4.3. Analisis Capital Regulation Motive (Hipotesis 4.C) 

Hasil regresi ukuran perusahaan memoderasi pengaruh capital regulation 

motive terhadap cadangan kerugian penurunan nilai menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak memoderasi capital regulation motive dengan nilai probabilitas 

(0.328) walaupun koefisien moderasi menunjukan nilai positif (+0.008) yang 

menandakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan capital regulation 

motive terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil ini 

menunjukan bahwa hipotesis 4.C yakni ukuran perusahaan memoderasi pengaruh 

capital regulation motive terhadap penyusunan cadangan kerugian penurunan 

nilai ditolak. Argumen untuk menjelaskan hasi ini adalah: 
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1. Kebijakan yang bersifat menyeluruh untuk seluruh bank. Kebijakan yang 

diberlakukan kepada seluruh bank baik bank yang memiliki aset besar atau 

kecil tetap diberlakukan tingkat kecukupan modal yang sama. 

2. Dalam kaitan ukuran perusahaan memperkuat hubungan capital regulation 

motive terhadap cadangan kerugian penurunan nilai, bahwa bank yang 

memiliki aset besar lebih mampu mengatur modal dibandingkan dengan bank 

dengan aset kecil. Aset yang lebih besar dapat lebih leluasa mengatur 

cadangan untuk kepentingan kecukupan modal minimum yang disyaratkan 

regulator. 
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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV, 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian tidak berhasil membuktikan bahwa laba bersih tidak 

berpengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian penurun nilai. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa opportunistic motive tidak berpengaruh signifikan 

terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. 

2. Hasil pengujian tidak berhasil membuktikan bahwa return saham tidak 

berpengaruh signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa signaling motive tidak berpengaruh signifikan 

terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. 

3. Hasil pengujian berhasil membuktikan bahwa capital adequacy ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. Hasil tersebut menunjukan bahwa capital regulation motive berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. 

4. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

memoderasi opportunistic motive terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai. Koefisien ln total aset dengan laba bersih menunjukan nilai negatif dan 

tidak signifikan. Namun nilai koefisien yang tetap dengan model awal 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan negatif antara 

laba bersih dengan cadangan kerugian penurunan nilai. 
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5. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa ukuran perusahaan memoderasi 

signaling motive terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Koefisien ln 

total aset dengan return saham menunjukan nilai yang negatif dan signifikan. 

Hal ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan memoderasi dengan 

memperlemah hubungan antara signaling motive dengan cadangan kerugian 

penurunan nilai. 

6. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

memoderasi capital regulation motive terhadap cadangan kerugian penurunan  

nilai. Koefisien ln total aset dengan capital adequacy ratio  (CAR) 

menunjukan nilai positif dan tidak signifikan. Namun nilai koefisien yang 

tetap dengan model awal menunjukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat 

hubungan positif antara CAR dengan cadangan kerugian penurunan nilai. 

Hasil pengujian ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan 

opportunistic motive, signaling motive, dan capital regulation motive terhadap 

cadangan kerugian penurunan nilai menunjukan bahwa ukuran perusahaan hanya 

dapat memoderasi hubungan antara signaling motive terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai bahwa perusahaan yang lebih besar sangat berhati-hati dalam 

mengeluarkan inside information melalui cadangan kerugian penurunan nilai. 

Hasil pegujian empiris hubungan opportunistic motive, signaling motive, 

dan capital regulation motive terhadap cadangan kerugian penurunan nilai dapat 

dijelaskan dengan pendekatan teori keagenan. 
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5.2. Implikasi 

Hasil penelitian secara empiris pada bank yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonessia menunjukan bahwa manajer bank melakukan earning management 

sebagai bentuk efisiensi manajemen. Hasil dari penelitian ini menghasilkan 

implikasi secara praktik yakni: 

1. Menunjukan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai masih digunakan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia sebagai alat manajemen dalam melakukan 

earnings management. 

2. Investor tetap perlu berhati-hati dalam menilai bank menggunakan laporan 

keuangan karena masih adanya diskresi yang dilakukan manajemen sehingga 

dapat mengakibatkan kemungkinan forecast yang keliru. 

3. Kajian yang jauh lebih mendalam terhadap kebijakan perbankan perlu 

dilakukan, terutama dalam penilaian tingkat kecukupan modal. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah: 

1. Variabel moderasi ukuran perusahaan pada penelitian menggunakan total aset 

dari perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. sehingga besar 

perusahaan dilihat hanya berdasarkan total aset yang dimiliki. 

2. Penggunaan proksi signaling motive dengan return saham tidak dapat 

digunakan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
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3. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama empat tahun. 

Perilaku manajemen dapat lebih jelas dilakukan dengan menambah periode 

pengamatan penelitian. 

4. Penelitian ini mengabaikan faktor ekonomi makro yang juga dapat 

mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan diskresi. 

5. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan 

cadangan kerugian penurunan nilai sehinga mengabaikan diskresi akrual lain 

yang mungkin dilakukan manajer bank . 

5.3. Saran 

Penelitian berikutnya disarankan untuk: 

1. Menggunkan variabel dependen lain yang dapat menggambarkan secara utuh 

diskresi yang dilakukan manajemen bank dalam menggunakan kebijakan 

akuntansinya. 

2. Memperluas periode pengamatan agar dapat lebih jauh melihat perilaku 

manajemen yang jauh lebih representatif 

3. Menggunakan proksi lain dalam melihat tingkat kepatuhan bank dalam 

menjalankan peraturan regulator. 

4. Menggunakan dan/atau menambahkan variabel makro dalam melihat perilaku 

manajemen bank dalam melakukan diskresi akrual. 
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