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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 
 
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 
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dilakukan agent (asymmetry information) (Eisenhardt, 1989). Adanya (conflict of interest) 

antara agent dengan principal merupakan hubungan terbalik antara motif agent dalam 

mengambil keputusan 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 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. 
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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. 

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. 

Dalam industri perbankan pos cadangan kerugian penurunan nilai sering dijadikan 

sebagai alat untuk melakukan manajemen laba (Quagli & Ricciardi, 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). 

1.2 Tujuan Penelitian 

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. 
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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. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Keagenan 

 Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan adalah sebagai 

kontrak dimana perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara 

pemilik sumber daya (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. 

2.2 Manajemen Laba 

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). 

 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 
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management merupakan penggunaan manajemen laba bukan untuk kepentingan investor 

melainkan hanya untuk kepentingan pribadi manajer. 

2.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

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 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 
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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 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. 

2.4 Opportunistic Motive 

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. 

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. 
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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 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. 

2.5 Signaling Motive 

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 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 
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(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. 

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. 

H2: Signaling motive berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian penurunan 

nilai 

2.6 Capital Regulation Motive 

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. 

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. 
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Pada komponen modal inti dibagi kembali menjadi modal inti disetor dan cadangan 

tambahan modal (disclosed reserve). Cadangan tambahan modal (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 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. 

Pada penelitian ini proksi yang digunakan dalam melihatnya hubungan capital 

regulation dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai menggunakan CAR 
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(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 sebagai proksi capital regulation motive 

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

Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Capital regulation motive berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian 

penurunan nilai 

2.7 Ukuran Perusahaan 

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 menggunakan 

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) 

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. 
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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. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Data 

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 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1  

Operasional Variabel 

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 

ARit =  

 

Rasio 
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Sumber: diolah oleh penulis 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Data dianalisis dengan teknik regresi linier berganda, yaiut teknik analisis yang 

menjelaskan pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan apakah adanya hubungan antara variabel 

independen yaitu : Opportuniistic, Signaling, dan Capital regulation memiliki hubungan 

dengan cadangan kerugian penurunan nilai dan variabel moderasi ukuran perusahaan 

mempengaruhinya. Adapun model pada penelitian ini: 

Model 1 
  

Model 2 

  

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Deskriptif 

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 

harga saham 
sebelumnya dibagi 
harga saham 
sebelumnya 

 

  

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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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. 

Tabel 4.1 

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 

 

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. 

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. 
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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 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. 

4.2 Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Regresi Model Awal dan Model Moderasi 

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 
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 

 

 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. 

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

probabilitas sebesar 0.876 yang berarti signaling motive tidak berpengaruh 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. 

 Hasil regresi menghasilkan koefisien capital adequacy ratio (CAR) positif  (0,0203). 

Nilai probabilitas sebesar 0.0926 yang berarti capital ragulation motive berpengaruh 
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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. 

 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. 

 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 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. 

 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. 
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V. KESIMPULAN 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. 

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. 
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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. 

5.2 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. 

Menggunakan dan/atau menambahkan variabel makro dalam melihat perilaku manajemen 

bank dalam melakukan diskresi akrual. 
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