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ABSTRACT 

 

The purposes of this study are to determine the use of loan loss provision for 

earnings management then implications for bank credit risk. Especially we 

analyze how changes in discretionary risk based capital affects earnings 

management. Our samples are Indonesian Banks that listing in Indonesian Stock 

Exchange. We used data pooled from 2011 through 2013 (24 banks). 

 

The main findings are: (1) Discretionary Risk Based Capital no effect on 

Earnings Management (2) Good Corporate Governance cannot lower Earnings 

Management practices through Discretionary Risk Based Capital. The final 

conclusion are IFRS PSAK 50/55 (2006) and Basel II generally evidence to 

improve in bank’s financial report quality. 

 

Keywords:  Risk Based Capital, Loan Loss Provisions, Earnings Management, 

Risk Management, Good Corporate Governance, IFRS, PSAK 

50/55 (2006), and Basel II. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Perbankan merupakan sektor industri yang mempunyai peranan 

penting dalam perekonomian. Tingginya arus peredaran uang dalam arus 

globalisasi dan perdagangan bebas menjadikan sektor perbankan sebagai 

sektor yang paling strategis sebagai perantara sehingga menunjukkan peranan 

yang penting dalam perekonomian. Dalam melaksanakan perannya tersebut, 

Bank melakukan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu 

menghubungkan pihak-pihak yang membutuhkan dana dan kelebihan dana. 

Bank melakukan fungsinya tersebut dengan cara menerima dana dalam bentuk 

simpanan (funding) dan menyalurkan dana tersebut untuk usaha produktif 

dalam bentuk pinjaman kredit (lending) sehingga meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan pendapatan nasional suatu negara.  

Pada dasarnya dalam menyalurkan dana kredit kepada nasabah, Bank 

melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kemampuan nasabah. Penilaian 

ini merupakan dasar yang digunakan Bank untuk mengantisipasi jumlah 

keuntungan dan kerugian atas penyaluran kredit kepada nasabah. Jika 

penyaluran kredit dirasa menguntungkan, hal itu bukan menjadi masalah yang 

besar bagi Bank, namun jika Bank berpotensi mengalami kerugian, Bank 

harus mengantisipasinya dengan melakukan penghitungan cadangan kerugian 

akibat penyaluran kredit tersebut.  
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Cadangan kerugian penurunan nilai akibat penyaluran kredit 

didasarkan pada penilaian perbankan atas potensi kemampuan membayar 

nasabah. Adanya penghitungan cadangan kerugian didasarkan pada penurunan 

nilai dari jumlah kredit yang telah disalurkan. Hal ini sesuai dengan penerapan 

penentuan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 50/55 

(Revisi 2006). Sebelumnya cadangan kerugian penurunan nilai kredit 

didasarkan pada PSAK 50/55 (1998) dengan konsep expectation loss. Namun, 

penghitungan dengan metode tersebut sering digunakan oleh Bank untuk 

menumpuk cadangan kerugian dalam jumlah besar, sehingga dimanfaatkan 

Bank untuk mengambil keuntungan. Adapun penerapan PSAK 50/55 (revisi 

2006) merupakan jawaban atas kekurangan tersebut, dimana Bank melakukan 

pencadangan yang dihitung secara individual dan kolektif. Penilaian secara 

individual harus memperhitungkan kasus per kasus berdasarkan probabilitas 

suatu kredit menjadi default dengan menggunakan metode discounted cash 

flows. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai 

dan asset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, dimasukkan dalam 

kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan 

dilakukan penilaian secara kolektif.  

Sebagai industri yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu 

negara, Bank dituntut untuk mengantisipasi berbagai risiko yang akan terjadi. 

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan oleh 

Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang muncul dari kegiatan usaha. Besar kecilnya risiko ini sangat 
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tergantung dari kemampuan manajemen dalam mengelola hal tersebut. Risiko 

merupakan tingkat kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian ini bersifat 

dapat diantisipasi (expected loss) atau tidak dapat diantisipasi (unexpected 

loss). Dalam hal penyaluran kredit, expected loss dapat diantisipasi dengan 

cara melakukan cadangan kerugian penurunan nilai penyaluran kredit, namun 

jika unexpected loss, Bank menggunakan modalnya untuk membayar kerugian 

yang terjadi. Kedua risiko tersebut harus dikelola dengan baik karena risiko 

mengandung biaya yang tidak sedikit.  

Berbicara mengenai unexpected loss, walaupun Bank sudah berupaya 

mengelola risiko kredit, proyeksi kerugian yang dinyatakan dengan expected 

loss dapat menyimpang dari estimasi. Bank tidak dapat menghindari sejumlah 

debitur menjadi bermasalah atau kerugian dari operasional diluar perkiraan, 

sehingga masih terdapat risiko residual yang menimbulkan kerugian yang 

tidak diperkirakan. Untuk menutup risiko residual setelah upaya mitigasi 

dilakukan, Bank harus menyiapkan modal untuk menyerap kerugian akibat 

risiko residual Bank dari aktivitas kredit. Pertanyaan berikutnya adalah berapa 

modal yang dibutuhkan oleh bank mengelola risiko tersebut. Besarnya 

kebutuhan minimal yang harus disediakan bank serta metodologi yang 

digunakan oleh bank dalam menghitung kebutuhan modal ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.  

Kebutuhan modal untuk menutup risiko disesuaikan dengan posisi 

risiko aktiva Bank. Posisi risiko ini dihitung dengan menggunakan ATMR. 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk Weighted Asset (RWA) 
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adalah kumpulan aset dalam neraca yang telah dikalikan dengan bobot risiko. 

Sementara itu, bobot risiko didasarkan pada risiko yang diasosiasikan dengan 

segolongan aset. Kondisi ini mengisyaratkan jika kondisi ATMR tinggi, maka 

risiko juga tinggi, sehingga jumlah modal yang disyaratkan juga tinggi. 

Tingginya kebutuhan modal yang disyaratkan ini berdampak terhadap 

pengurangan jumlah modal yang dimiliki oleh Bank, sehingga berdampak 

terhadap kerugian pemegang saham selaku pemberi modal. Selain itu, Bank 

dihadapkan kepada penurunan harga saham akibat penarikan modal yang 

dimilikinya untuk menutupi jumlah kerugian yang tidak dapat diantisipasi 

(unexpected loss). 

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan transaksi yang bersifat 

accrual di bank (Norden et al., 2013). Pada dasarnya cadangan kerugian 

penurunan nilai digunakan untuk membuat cadangan atas risiko perbankan, 

kebanyakan bank menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai 

alat manajemen laba (Ahmed et al, 1998; Perez et al, 2006; Norden et al, 

2013; Cummings et al, 2014). Bank dapat melakukan praktik manajemen laba 

dengan cara menggunakan prosedur akuntansi yang tersedia, diantaranya 

dengan menggunakan diskresi akrual CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai) yang dibentuk perusahaan. Manajemen laba muncul karena adanya 

masalah keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemilik (principal) dengan 

pengelola (agent) akibat tidak bertemunya utilitas maksimal diantara mereka 

sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen 

melakukan praktik akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu 
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kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya tindakan 

opportunistic manajemen sehingga laba yang dilaporkan bersifat semu, akan 

menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa yang akan datang. 

Sementara itu, tingkat kecukupan dan akurasi dalam perhitungan 

cadangan kerugian penurunan nilai tidak hanya berdampak terhadap penyajian 

laporan keuangan saja, melainkan juga terhadap risiko dan laba (Dong et al., 

2012; Norden et al., 2013). Hal ini didasarkan pernyataan bahwa jika nilai 

CKPN terlalu tinggi berdampak menurunkan laba bank, namun disisi lain 

meningkatkan level manajemen risiko yang sudah diantisipasi (expected loss). 

Sedangkan, jika nilai CKPN terlalu rendah, akan meningkatkan laba bank, 

namun disisi lain juga meningkatkan level manajemen risiko yang tidak dapat 

diantisipasi (unexpected loss) sehingga berdampak penyediaan modal yang 

cukup besar. Adanya penyediaan modal yang cukup besar ini berdampak bagi  

perbankan untuk melakukan diskresi terhadap ATMR guna menyesuaikan 

kebutuhan untuk menutupi unexpected loss.  

Penerapan manajemen risiko di suatu organisasi perusahaan tidak 

terlepas dari praktik Good Corporate Governance secara keseluruhan di 

perusahaan tersebut. Good Corporate Governance diharapkan dapat 

menciptakan nilai perusahaan secara berkesinambungan melalui pola 

pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang. Good Corporate Governance 

merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan 

kewenangan perusahaan. Berdasarkan laporan CPGI (Corporate Governance 
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Perspective Index) 2004 pengelolaan badan usaha masih sangat lemah 

terutama sektor perbankan. Padahal sektor perbankan adalah sektor yang 

penuh dengan risiko dan berpengaruh besar terhadap perekonomian, oleh 

karenanya sangat penting mengedepankan Good Corporate Governance yang 

baik sebagai bentuk pengendalian agar tercipta iklim usaha yang sehat. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance sangat diperlukan untuk 

membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat 

mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.  

Adanya peran Good Corporate Governance dipercaya dapat 

memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap manajemen risiko. 

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) menyatakan bahwa Good 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap manajemen risiko, 

dimana Good Corporate Governance yang baik, akan meningkatkan 

manajemen risiko dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sementara menurut 

Jatiningrum (2011) menunjukkan bahwakeberadaan ukurandewankomisaris, 

reputasiauditor, dan kepemilikankonsentrasiberpengaruh signifikan 

terhadapmanajemen risiko, namunvariabel lain yangmerupakan 

komisarisindependen dankomite manajemenrisikotidak memilikipengaruh 

yang signifikan terhadapmanajemen risiko. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan penyisihan 

kerugian penurunan nilai untuk mengelola pendapatan dan implikasinya 

terhadap risiko kredit perbankan. Adapun penelitian ini identik dengan 

penelitian Norden et al. (2013). Perbedaan mendasar pada penelitian 
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sebelumnya yaitu menambahkan variabel Good Corporate Governance 

sebagai variabel moderasi dan melakukan penelitian terhadap industri 

perbankan yang ada di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka judul 

penelitian ini adalah “Pengaruh Risk Based Capital Terhadap Earnings 

Management dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel 

Moderasi Pada Industri Perbankan di Indonesia”. 

 
1.2 Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah 

agar mencapai tujuan dan mempermudah penelitian. Adapun pembatasan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada industri perbankan pada periode 2011-2013. 

2. Penghitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mengikuti standar 

PSAK 50/55 (Revisi 2006). 

3. Penelitian hanya menggunakan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit. 

 
1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah diskresi Risk Based Capital berpengaruh terhadap Earnings 

Management pada industri perbankan? 

2. Apakah Good Corporate Governance memperkuat pengaruh diskresi Risk 

Based Capital terhadap Earnings Management pada industri perbankan? 

 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



8 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pada penulisan ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahwa diskresi risk based capital berpengaruh 

terhadap earnings management pada industri perbankan. 

2. Untuk mengetahui bahwa Good Corporate Governance memperkuat 

pengaruh diskresi risk based capital terhadap earnings management 

pada industri perbankan. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat 

untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Investor, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menilai laporan 

keuangan industri perbankan untuk digunakan dalam mengambil 

keputusan investasi dan menilai kemampuan perusahaan. 

2. Stakeholder, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menilai 

kualitas informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan industri 

perbankan. 

3. Perbankan, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu mengelola 

risiko dengan baik serta memberikan laporan keuangan yang baik dan 

sehat. 

4. Akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan 

saran dan digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan bagian sebagai berikut: 

BAB I:PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TEORI DAN KAJIAN LITERATUR 

Bab ini berisi teori mengenai teori keagenan, manajemen risiko kredit, 

manajemen laba, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Good Corporate 

Governance, Basel, ATMR, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan metode penelitian yang 

digunakan. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian dari gambaran umum objek penelitian dengan 

data secara kuantitatif dan pembahasan secara kualitatif. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari penelitian. 

 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



10 

 

BAB II 

TEORI DAN KAJIAN LITERATUR 

 

2.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan mengenai suatu hubungan 

keagenan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber 

daya ekonomis (prinsipal) dengan manajer (agen) yang mengurus penggunaan 

dan pengendalian sumber daya tersebut (Godfrey, 2010). Hubungan teori 

keagenan timbul pada kontrak diantara prinsipal dengan agen yang ditunjuk untuk 

melakukan beberapa jasa atas nama prinsipal, dan sebagai imbalannya agen akan 

mendapatkan insentif berupa gaji, bonus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan 

kinerja pada tahun tersebut. Pada awalnya tujuan antara agen dengan prinsipal 

adalah sama yaitu ingin memaksimalkan nilai perusahaan. Masalah keagenan 

(agency problem) muncul pada saat agen dan prinsipal memiliki tujuan dan 

kepentingan masing-masing yang berbeda, dimana prinsipal tidak lagi percaya 

bahwaagenakan memaksimalkan utilitas prinsipal dan tidak ada alasan untuk 

percaya bahwa agen akan selalu bertindak demi kepentingan principal.  

Prinsipal menginginkan laba yang terus meningkat setiap tahunnya, 

sementara agen menginginkan kepuasan yang terus bertambah setiap tahunnya 

melalui kompensasi keuangan. Masalah pada perbedaan kepentingan seperti ini 

yang menimbulkan beberapa permasalahan di dalam perusahaan seperti biaya 

keagenan (agency cost). Jensen and Meckling dalam Godfrey, 2010 membagi 

biaya keagenan (agency cost) sebagai berikut:  
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a. Monitoring cost. Biaya monitoring adalah biaya pemantauan atas perilaku 

agen. Biaya tersebut awalnya merupakan pengeluaran (cost) prinsipal untuk 

mengukur, memantau dan mengendalikan perilaku agen. Contoh biaya 

monitoring adalah biaya audit, pembatasan anggaran dan aturan operasi. 

Monitoring cost pada awalnya diakui sebagai biaya yang dikeluarkan oleh 

prinsipal. Namun, biaya tersebut pada akhirnya akan ditanggung oleh agen 

Apabila agen memiliki kualitas kinerja yang buruk maka monitoring cost 

akan tinggi dan prinsipaltidak akan membayarkan insentif tinggi, sedangkan 

bila agen memiliki kinerja baik maka insentif akan tinggi karena monitoring 

cost rendah.  

b. Bonding cost. Biaya yang dikeluarkan oleh manajer sebagai agen untuk 

meyakinkan prinsipal bahwa tindakan yang dijalankannya selama ini telah 

sesuai dengan kepentingan prinsipal.  

c. Residual Loss.Meskipun prinsipal dan agen telah mengeluarkan monitoring 

cost dan bonding cost tetapi masih ada saja perbedaan tindakan agen dengan 

keinginan prinsipal yang tidak bisa dihindari contohnya adalah metode 

akuntansi yang dipilih manajer untuk memaksimumkan laba yang dilaporkan. 

Industri perbankan adalah suatu industri yang memiliki sifat berbeda 

dengan industri lain. Perbedaan sifat-sifat yang terdapat dalam industri 

perbankan tersebut menyebabkan teori keagenan pada perusahaan perbankan 

mempunyai karakteristik sendiri. Perbankan adalah suatu lembaga perantara 

keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan 

pihak yang memerlukan dana, oleh sebab itu maka perbankan adalah industri 

yang sarat dengan berbagai regulasi. Pada lembaga perbankan selain akan 
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melibatkan hubungan pemegang saham dengan manajemen (agen), hubungan 

bank (pemegang saham) dengan debitur, juga melibatkan hubungan bank dengan 

regulator yang tidak terdapat pada perusahaan non bank (Taswan, 2010).  

Bank menjalankan aktivitas usahanya mendapatkan dana dari 

pemegang saham dan masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga. Hal ini 

menyebabkan pengawasan terhadap lembaga keuangan bukan hanya dilakukan 

oleh pemegang saham namun juga dilakukan oleh kreditor atau deposan bank. 

Penggunaan dana masyarakat tersebut akan menimbulkan masalah keagenan 

ketika pemegang saham bersama manajer mengambil keputusan-keputusan 

investasi yang beresiko tinggi. Bila keputusan tersebut bekerja dengan baik maka 

prinsipal dan agenakan menikmati lebih banyak, namun bila tidak maka deposan 

ikut menanggung lebih banyak. Selain itu dalam hal kaitannya dengan regulator, 

masalah keagenan di bank menjadi lebih kompleks karena peran regulator yang 

mewakili pemangku kepentingan lainnya. Manajer lebih cenderung 

memaksimalkan utilitas dibandingkan laba mengingat adanya peran regulator 

sebagai pihak eksternal yang ikut mempengaruhi keputusan manajer bank. 

Dengan demikian pemegang saham dan manajer pun akan memperhatikan 

regulator.  

Risiko yang harus dihadapi oleh industri perbankan sangat besar, 

terutama dalam hal penyaluran kredit. Risiko kredit mengharuskan Bank 

mengatur jumlah cadangan kerugian atas kemungkinan kegagalan pembayaran 

deposan atas kreditnya. Adanya penentuan cadangan kerugian ini 

menimbulkan masalah keagenan antara Bank, deposan, pemegang saham, dan 
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regulator. Bank melakukan pencadangan kerugian didasarkan pada peraturan 

regulator. Adanya aturan dari regulator menyebabkan Bank melakukan 

berbagai kebijakan terkait penentuan cadangan kerugian yang disesuaikan 

dengan kondisi dan permodalan Bank. Kondisi ini mengharuskan industri 

perbankan untuk selalu menjaga kualitas pelayanannya kepada deposan agar 

likuiditas bank tetap terjaga, namun disatu sisi jika permodalan Bank 

terganggu akibat cadangan kerugian, hal ini akan merugikan pemegang saham 

selaku investor.  

Manajemen risiko merupakan konsep yang didasarkan pada 

pengelolaan risiko yang terdapat pada perbankan sehingga masalah keagenan 

dapat diatasi. Adanya pengelolaan ini erat kaitannya dengan konsep GCG 

yang digunakan sebagai alat yang diharapkan dapat berfungsi untuk 

memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima 

pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan. Keyakinan ini 

didasarkan bahwa agen tidak akan mencuri, menggelapkan bahkan 

menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan 

berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan 

berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para agen. Dengan kata 

lain GCG diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya 

keagenan (agency cost), yaitu biaya risiko yang mungkin timbul diantara 

pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. 
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2.2 Manajemen Risiko  

Definisi manajemen risiko yang disampaikan oleh Smith (1990), yaitu 

proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang 

mengancam aset dan penghasilan (income) dari sebuah perusahaan atau 

proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan. 

Manajemen risikoadalah prosesyang sistematisuntuk memahami, 

mengevaluasidan menangani risikountukmemaksimalkan peluangdemi 

mencapai tujuanyangdiinginkan dengan memastikanorganisasi, individu dan 

komunitassecara berkelanjutan (The Institute of Risk Management, 2014). 

Menurut Berg (2010), manajemen risikoadalah proses pengambilan keputusan, 

termasukidentifikasidan penilaianrisiko, sedangkan yang 

lainmenggambarkanrisikomanajemensebagai prosesyang lengkap, 

termasukidentifikasi risiko, penilaian dankeputusanseputar masalahrisiko. 

Pada dasarnya, manajemen risiko yang efektifmemerlukanpemahaman 

informasirisiko yang relevan, penilaianprioritas relatif risiko danpendekatan 

yang ketatuntukmemantaudanmengendalikan risiko.Manajemen 

risikobukanlahalat barudanbanyakstandar dandokumen panduanyang 

tersedia.Manajemen risiko adalahkomponen integral dari sistem manajemen 

yang baikdan pengambilan keputusandi semua tingkatandarisebuah organisasi. 

Manajemen risiko memiliki banyak manfaat, yaitu kemampuan 

mengidentifikasi risiko, kemampuan mengukur risiko, dan kemampuan 

mengontrol risiko. 
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Masalah yang krusial untuk stabilisasi sektor keuangan terutama 

perbankan adalah meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko 

kredit, risiko pasar maupun risiko operasional yang dihubungkan dengan 

kemampuan bank dalam menyerap kemungkinan terjadinya kerugian akibat 

risiko tersebut dalam bentuk kecukupan modal minimum yang mengacu pada 

prinsip Basel II. Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal, yaitu 

meminimalkan risiko yang meliputi beberapa manfaat, antara lain (1) mampu 

memberikan informasi dan persektif kepada manajemen tentang semua profil 

risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, lingkungan bisnis 

dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko; (2) mampu 

menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan 

review-nya; (3) mampu menghitung dan mengukur besarnya risk exposure; (4) 

mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang 

lebih tepat; (5) mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan; 

(6) mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko 

yang sudah diukur dan dihitung; (7) mampu menghindari potensi kerugian 

yang relatif lebih besar. Sebagai bentuk pengelolaan terhadap manajemen 

risiko, Bank Indonesia menerapkan aturan cukup keras yang bersifat memaksa 

bagi bank-bank. Penerapan manajemen risiko yang dimaksud dengan 

memasukkan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Manajemen risiko yang terintegrasi mengharuskan bank untuk mengelola 

risiko dalam satu struktur manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun 

sistem dan struktur manajemen yang memadai. Keberhasilan internalisasi 
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manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi tidak semata-mata 

tergantung pada pemenuhan terhadap peraturan, tetapi juga tergantung pada 

manusianya yang akan mengambil dan mengelola risiko.  

Proses manajemen risiko secara umum melibatkan langkah-langkah 

seperti berikut ini (ICAEW, 2002):  

1. Pengidentifikasian risiko-risiko yang mungkin mengancam kegiatan 

operasi perusahaan, analisis dan penilaian profitabilitas serta dampak 

potensial risiko yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan. 

2. Pemilihan teknik yang sesuai untuk menangani risiko berdasarkan pada 

probabilitas terjadinya risiko tersebut dan dampak yang dihasilkannya 

apakah dengan a) menghindari risiko (risk avoidance) b) mengurangi 

risiko (risk reducting) c) risk retention dengan membentuk cadangan d) 

risk deferral atau e) mentransfer risiko (risk transfer) pada pihak lain 

seperti perusahaan asuransi sesuai dengan strategi perusahaan.  

3. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengelola risiko yang tersisa. 

4. Mengawasi keefektivitasan manajemen risiko. 

5. Belajar dari pengalaman dan membuat perbaikan terhadap manajemen 

risiko. 

Perkembangan dunia usaha pada lingkup perbankan semakin meluas 

yang diikuti oleh semakin banyaknya risiko-risiko yang harus ditangani oleh 

bank. Seiring dengan kondisi eksternal perbankan yang semakin diresahkan 

oleh risiko yang mengancam, Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank 

untuk memiliki sistem manajemen risiko yang sangat penting bagi stabilitas 
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perbankan karena bisnis dalam dunia perbankan sarat berhubungan dengan 

risiko. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berbasis kepercayaan, 

manajemen risiko sangat penting dalam dunia perbankan untuk menekan 

terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. 

Manajemen risiko yang baik bagi bank dapat memastikan bank akan selamat 

dari kehancuran jika keadaan buruk terjadi. Widigdo Sukarman yang dikutip 

oleh Taswan (2010), berpendapat bahwa manajemen risiko perbankan adalah 

keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh 

bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan 

organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat 

kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam corporate plan. Menurut 

peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen 

risiko bagi bank umum, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang 

dapat menimbulkan kerugian Bank. Manajemen risiko adalah serangkaian 

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank 

yang tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil 

keuangan dan modal bank. Bank wajib membentuk unit organisasi khusus 

untuk tujuan manajemen risiko. Terdapat delapan risiko perbankan (PBI No 

5/8/PBI/2003), antara lain: 

a. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 
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b. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari 

kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.  Risiko 

pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, 

risiko ekuitas, dan risiko komoditas. 

c. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan 

arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 

diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

bank.  

d. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 

sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan 

antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian 

eksternal. 

e. Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum 

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul 

antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya 

syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. 

f. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam 

mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan 
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strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan 

lingkungan bisnis.  Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan 

dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan 

dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi 

strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan 

bisnis. 

g. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak 

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan  

antara lain  timbul karena  kurangnya pemahaman atau  kesadaran  

hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku 

umum. 

h. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan  stakeholder  yang bersumber dari persepsi negatif 

terhadap  bank.  Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

mengkategorikan sumber  risiko reputasi bersifat tidak langsung 

(below the line) dan bersifat langsung (above the line). 

Peristiwa yang mempengaruhi satu risiko dapat mempengaruhi 

berbagai kategori risiko lainnya. Industri perbankan menyadari bahwa 

manajemen risiko harus diimplementasikan dalam cakupan yang luas. Hal ini 

disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain sumber-sumber risiko global 

yang semakin meningkat ketika sebuah institusi mengembangkan operasinya, 

adanya interaksi dari faktor-faktor risiko di dalamnya, dan hubungan antara 
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produk-produk yang saling  bersilangan antara risiko-risiko pasar dan risiko-

risiko keuangan. Manajemen risiko diharapkan dapat mendeteksi maksimum 

kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang serta kebutuhan tambahan 

modal apabila dampak proyeksi kerugian dapat mengakibatkan jumlah modal 

di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator. 

2.3 Manajemen Laba 

Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha manajer untuk 

memanipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang 

dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan 

informasi yang menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk 

kepentingan para manajer. Healy dan Wahlen (1999), menyatakan bahwa 

manajemen laba munculketika manajer menggunakan keputusan tertentu 

dalam pelaporan keuangan danmengubah transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan untuk menyesatkanstakeholder yang ingin mengetahui kinerja 

ekonomi yang diperoleh perusahaanatau untuk mempengaruhi hasil kontrak 

yang menggunakan angka-angka akuntansiyang dilaporkan.Scott (2003) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai pemilihankebijakan akuntansi 

tertentu oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Scott(2003) membagi 

cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertamamelihatnya 

sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkanutilitasnya 

dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan politicalcosts 

(oportunistic Earnings Management). Kedua, dengan memandangmanajemen 

laba dari perspektif efficient contracting (efficient earningsmanagement), 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



21 

 

dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untukmelindungi 

diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadianyang tak 

terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.Dengan 

demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar sahamperusahaannya 

melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba(income 

smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. 

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-

komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat 

dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai 

dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan 

keuangan. Komponan akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan 

bukti kas secara fisik sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen 

akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan 

perusahaan. Walaupun tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterima umum namun ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat 

pada laporan keuangan dan menghalangi kompetensi aliran modal di pasar 

modal.  

Menurut Scott (2003) terdapat dua cara untuk memahami manajemen laba. 

Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan 

utilitasnya dalam menghadapi kompensasi, kontrak utang dan biaya politik. 

Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, yaitu 

manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri 

mereka sendiri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang 
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tak terduga untuk keuntungan semua pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Manajemen laba memiliki pola-pola tertentu di dalam prakteknya. Menurut 

Scott (2003) manajemen laba dilakukan dengan pola sebagai berikut : 

1. Taking a bath  

Pola manajemen laba yang melaporkan laba pada periode berjalan dengan 

nilai yang sangat rendah atau sangat tinggi.  

2. Income minimization 

Pola manajemen ini seperti taking a bath tapi tidak seekstrim pola taking a 

bath, yaitu menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah dari pada laba 

sesungguhnya.  

3. Income maximization  

Pola manajemen laba ini berkebalikan dengan income minimization. 

Melaporkan laba lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya.  

4. Income smoothing  

Pola manajemen laba yang paling menarik yaitu dengan cara melaporkan 

tingkatan laba yang cenderung berfluktualisasi yang normal pada periode-

periode tertentu. Tindakan para manajer perusahaan yang melakukan 

pemanipulasian laporan keuangan dengan menaikkan (menurunkan) laba 

perusahaan dinilai merugikan para pengguna laporan keuangan. Praktik 

manajemen laba dapat membuat para investor mengambil keputusan 

investasi yang salah. 
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Scott (2003) menemukan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu:  

1. Bonus purposes  

Manajer akan melakukan tindakan oportunistik dengan memaksimalkan 

laba saat ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  

2. Political motivation  

Banyak perusahaan memiliki politik yang terlihat. Biasanya motif ini 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diminati oleh orang banyak 

atau merupakan emiten yang dicari semua pihak. Beberapa perusahaan 

melakukan earnings management untuk mengurangi visibilitasnya.  

3. Taxation motivation 

Pajak pendapatan mungkin motivasi yang paling nyata dari manajemen 

laba. Otoritas perpajakan cenderung memaksakan peraturan akuntansi 

mereka dalam menghitung pajak pendapatan, mengurangi ruang lingkup 

perhitungannya.  

4. Perubahan CEO  

Beberapa dari motivasi manajemen laba ada pada saat adanya perubahan 

CEO. Hipotesis perencanaan bonus memprediksikan bahwa pengunduran 

diri CEO akan beberapa terlibat dalam strategi maksimalisasi laba untuk 

meningkatkan bonus mereka.  

5. IPO  

Perusahaan yang akan melakukan IPO belum memiliki nilai pasar yang 

telah terbangun dan memungkinkan manajer dari perusahaan going public 

akan melakukan manajemen laba untuk menaikkan harga saham mereka.  
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6. Informasi kepada investor  

Laba merupakan potret perusahaan. Manajemen akan memberikan 

informasi yang terbaik tentang prospek laba masa depan kepada investor. 

Dengan memberikan memberikan estimasi yang baik pada kekuatan laba 

maka dapat meningkatkan nilai pasar saham perusahaan. 

2.4 Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian terhadap 

kualitas  manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-

prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG 

perbankanberpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan 

GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas 

usaha Bank. Corporate governance digambarkan sebagai serangkaian 

hubungan antara manajemen, dewan direksi, stakeholder, dan pemegang 

saham dari perusahaan. Corporate governance menciptakan strukur yang 

membantu bank dalam menetapkan sasaran, menjalankan operasi setiap 

harinya, memperhatikan kepentingan stakeholder bank, memastikan bank 

beroperasi secara aman dan baik, mematuhi peraturan dan perundangan yang 

baik, dan menjaga kepentingan para deposan. Pengertian GCG menurut PBI 

nomor 8/12/PBI/2006 menggantikan PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang 

pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah suatu tata kelola bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Adapun penjelasan lebih rinci 
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kelima prinsip GCG menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 

9/12/DPNP sebagai berikut: 

a. Transparency (Keterbukaan).  

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 

material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para 

investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara 

mudah pada saat diperlukan. Kurangnya informasi akan membatasi 

kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta 

pertambahan dari perubahan modal. 

b. Accountability (Akuntabilitas) 

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan 

secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan 

secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari konflik kepentingan. 

Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan 

diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian 

setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. 

Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan dan pengawasan. 

 

 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



26 

 

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)  

Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan 

didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat 

serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku 

termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, 

perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar 

 penggajian, dan persaingan yang sehat.  

d. Independency (Kemandirian)  

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara  profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. 

Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan 

menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. 

e. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)  

Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

pemegang saham yang timbul  berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh 

aset perusahaan dikelola secara baik dan  hati-hati, sehingga muncul 

perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Investor 

harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari 

aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. 
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Dalam penerapan GCG pada perbankan dibutuhkan unsur yang 

mendukung. Menurut Viska Anggraita (2012), unsur tersebut dapat berasal 

dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain pemegang saham, 

direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasarkan 

kinerja, komite audit. Faktor eksternal antara lain kecukupan undang-undang 

dari perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, 

pemberi pinjaman, institusi yang memihak kepentingan publik bukan 

golongan, dan lembaga yang mengesahkan legalitas.  

Penerapan GCG dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi dan 

mengantisipasi potensi kerugian yang kemungkinan menimpa perbankan. 

Setiap perbankan yang mampu menerapkan prinsip GCG secara benar 

memang harus mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala 

kegiatan usaha yang dijalankan, karena GCG merupakan bentuk pengaturan 

internal dalam bank (internal regulation). Semua aktivitas manajemen 

perbankan harus berlandaskan GCG. GCG tercermin dari kepatuhan terhadap 

aturan-aturan perundangan maupun aturan-aturan internal yang telah 

disepakati bersama antara dewan komisaris dan manajemen. Keberadaan 

struktur GCG yang memadai akan lebih menjamin berbagai pihak yang 

berkepentingan dan menyediakan ruang bagi manajemen untuk bekerja sesuai 

dengan batas-batas dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. GCG telah 

memperoleh banyak perhatian dan Enterprise Risk Management memperkuat 

Corporate Governance di dalam beberapa hal. Dalam upaya mencapai kinerja 

yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan utama, manajemen perbankan 
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menghadapi risiko-risiko yang berasal dari beragam ketidakpastian. 

Keberhasilan manajemen mencapai kinerja sangat ditentukan oleh kepiawaian 

mengelola risiko-risiko tersebut. Dengan kata lain, manajemen risiko 

merupakan unsur kritis dalam keberhasilan penerapan GCG. Oleh karena itu, 

sangatlah penting keberadaan Komite Risiko sebagai organ dewan komisaris 

dan manajer risiko sebagai organ manajemen dalam mengelola risiko 

perusahaan secara keseluruhan bersama-sama dengan para pemilik risiko (risk 

owners). Pelaporan kepada manajemen dan komite audit atas risiko utama 

yang dihadapi oleh perusahaan adalah salah satu langkah Enterprise Risk 

Management yang dapat meningkatkan corporate governance (Fraser dan 

Simkins, 2010). Dengan adanya risiko yang semakin kompleks dalam industri 

perbankan, maka dibutuhkan praktik good corporate governance dan fungsi 

manajemen risiko yang baik. 

2.5 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 

Kegiatan utama perbankan adalah menyalurkan kredit kepada debitur, 

dimana penyaluran dana yang berasal dari Dana Pihak Ketiga tersebut 

diperoleh dari kreditur. Jika terjadi tunggakan terhadap kredit, Bank selaku 

kreditur akan mengambil alih jaminan atas kredit debitur. Namun, jika 

jaminan kredit debitur tidak dapat menutupi jumlah tunggakan kredit, Bank 

dituntut untuk melakukan pencadangan kerugian atas penyaluran kredit 

tersebut. 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan atas 

kerugian atas portfolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan 
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nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari portfolio kredit dan pendanaannya dapat 

naik atau turun disebabkan karena adanya perubahan dengan kualitas kredit 

yaitu jika terjadi masalah terhadap kemauan membayar dan kemampuan 

debitur untuk melunasi kredit beserta pinjamannya. Penyisihan kerugian ini 

penting untuk dilakukan sehingga laporan keuangan bank tersebut 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Jika mengacu pada PSAK 50 (1998), penentuan cadangan memakai 

konsep ekspektasi kerugian kredit (expectation loss) sehingga Bank bisa 

menumpuk cadangan besar-besaran apabila merasa default kreditnya besar. 

Celah ini yang banyak dimanfaatkan oleh Bank untuk memoles laporan 

keuangannya dan merekayasa laporan keuangan bank untuk tujuan tertentu. 

Hal ini sesuai dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu pembentukan atau 

penyisihan dana cadangan disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau 

penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit 

debitur dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Cadangan Umum PPAP : Kredit Kategori Lancar < 1%. 

b. Cadangan Khusus PPAP :  

- 5% x Kredit Kategori Dalam Perhatian Khusus 

- 15% x (Kredit Kategori Kurang Lancar – Nilai Agunan) 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



30 

 

- 50% x (Kredit Kategori Diragukan – Nilai Agunan) 

- 100% x (Kredit Kategori Macet – Nilai Agunan) 

Namun, dengan diterapkannya PSAK 50 &55 (2006) yang berlaku 

efektif sejak 1 Januari 2010 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 

(PAPI), bank dituntut untuk menentukan CKPN berdasarkan data historis 

kerugian kredit yang sudah terjadi atau incurred loss. Adapun CKPN dihitung 

dari perkalian beberapa komponen, yakni potensi gagal bayar (potential of 

default) dikalikan jumlah kredit yang bersangkutan. Komponen lainnya loss 

given default (LGD) yang merupakan porsi kerugian riil akibat gagal bayar 

yang benar-benar tak tertagih, di luar tingkat kembalian tagihan (recovery 

rate). Potential of default yang dihitung dari pengalaman kerugian yang sudah 

terjadi berdasarkan data historis setiap jenis kredit bank tersebut minimal 

selama 3 tahun terakhir. Bank dituntut untuk mempunyai data mengenai 

jumlah tingkat kerugian suatu kredit dari setiap nasabah. Dan tentunya untuk 

mendapatkan data ini, cukup rumit karena banyaknya jenis kredit dan jangka 

waktu yang berbeda. 

Ketentuan pengukuran CKPN berdasarkan PAPI (Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia) dibagi menjadi: 

a. Individual 

Setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN 

Individual dengan menggunakan metode seperti di bawah ini : 

- Discounted Cash Flow : Estimasi arus kas masa akan datang 

(pembayaran pokok + bunga) yang didiskonto dengan suku bunga. 
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- Fair Value of Collateral : Dengan memperhitungkan nilai arus kas atas 

jaminan atau agunan di masa yang akan datang. 

- Observable Market Price : Ditentukan dari harga pasar dari kredit 

tersebut. 

b. Kolektif 

Setiap bank dapat memilih beberapa ketentuan dalam menentukan nilai 

CKPN pada kelompok kolektif ini sebagai berikut: 

- Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur di masa akan 

datang. 

- Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari kreditvdebitur 

setelah dikurangi tingkat pengembalian kreditnya. 

Dari beberapa metode pengukuran diatas, maka akan diperoleh 

besarnya cadangan atau penyisihan dana atas kredit debitur tersebut. 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana 

kredit suatu bank berdasarkan perhitungan PPAP, maka kredit bank tersebut 

tinggal dikalikan saja dengan persentase dari kolektibilitas kredit tersebut yang 

sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan 

untuk menentukan besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana dari kredit 

suatu bank berdasarkan perhitungan CKPN, maka kita harus menentukan 

terlebih dahulu kredit dari debitur mana saja yang mengalami penurunan nilai. 

Setelah itu, maka besarnya nilai cadangan dana kredit itu ditentukan dari 

selisih antara nilai tunggakan kredit debitur tersebut sebelum dan sesudah 

terjadinya penurunan nilai. Jika dibandingkan cara pembentukan dananya, 
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maka dapat di lihat bahwa perhitungan PPAP lebih sederhana dibandingkan 

dengan perhitungan CKPN, karena hanya memperhitungkan penyisihan 

dananya berdasarkan tingkat kolektibilitas kredit dari debitur tersebut, 

sedangkan untuk perhitungan CKPN, perlu mengecek satu per satu kondisi 

kredit debitur tersebut mengalami impairment atau tidak. Setelah itu baru akan 

membentuk cadangan dana setelah terdapat bukti bahwa kredit debitur 

tersebut mengalami impairment. Walaupun perhitungan CKPN lebih rumit, 

namun pengontrolan kredit tersebut pun menjadi lebih terarah, karena apabila 

terjadi impairment, maka bank akan segera mencari jalan keluar agar kredit 

debitur tersebut tidak sampai dapat merugikan bank dan meningkatkan 

kesehatan perbankan. 

2.6 Basel Accord II 

Basle Committee on Banking Supervision, didirikan oleh Gubernur 

Bank Sentral negara-negara Group of Ten (G10) pada tahun 1974 sebagai 

reaksi atas bangkrutnya Bankhus I.D. Herstatt di Cologne, Jerman. Likuidasi 

Bank tersebut ternyata berdampak global karena banyak transaksi valuta asing 

yang tidak diselesaikan sehingga menyebabkan terganggunya penyelesaian 

transaksi dan merugikan berbagai pihak. Basel Committee adalah komite yang 

berasal dari Bank Sentral dan Regulator dari Belgia, Perancis, Jerman, Italia, 

Jepang, Luxemburk, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika 

Serikat yang bertemu di Bank for International Settlements (BIS), Swiss untuk 

mempererat kerjasama memperkuat stabilitas moneter dan keuangan. 

Walaupun hanya 13 negara yang menjadi anggota, akan tetapi lebih dari 100 
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negara menggunakan kerangka Basel sebagai pedoman dalam mengatur 

sistem perbankan mereka. Pembentukan komite ini terutama ditujukan pada 

upaya untuk menyusun dan menetapkan aturan main yang berlaku dalam 

banking regulation. Termasuk pula kegiatan supervisi atas kegiatan 

operasional perbankan yang berlaku dengan standar internasional.  

Untuk pertama kalinya pada tahun 1988, The Basel Committee on 

Banking Supervision membuat metodologi standar perhitungan jumlah modal 

berbasis risiko dengan menerbitkan Basel I dan mencakup hanya risiko kredit. 

Tujuan dikeluarkannya Basel I adalah harmonisasi standar permodalan bank 

secara internasional dengan maksud memperkuat stabilitas dan kesehatan 

perbankan internasional, serta menghilangkan sumber ketidaksetaraan dalam 

berkompetisi diantara perbankan internasional. Basel I menerapkan satu 

ukuran modal dan risiko untuk bank yang beroperasi secara internasional. 

Penetapan modal secara tunggal ini tidak membedakan variasi risiko antara 

bank satu dengan bank lainnya. Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka 

pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum 

adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, 

mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang 

lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada 

nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah 

korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan 

perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang 

dimiliki oleh masing-masing individu nasabah. Sejalan dengan semakin 
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berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali 

menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada Basel I dengan 

mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel II.  

Basel II merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko 

sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi 

lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank, yang merupakan suatu 

aturan kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam Bank of 

International Settlement (BIS). Basel II dibentuk pada tahun 2004 yang 

bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan 

menitikberatkan pada tiga pilar, antara lain minimum capital requirement, 

supervisiory review process dan market discipline.  

1. Pilar 1 - Persyaratan modal minimum (minimum capital requirements). 

Berkaitan dengan pemeliharaan persyaratan modal (regulatory capital) 

yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi 

bank: risiko kredit, risiko pasar, serta risiko operasional. 

2. Pilar 2 - Tinjauan pengawasan (supervisory review process). Supervisory 

review merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan atas 

persyaratan modal minimum dan untuk mendorong bank mengembangkan 

serta menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik. Pilar 2 

menetapkan prinsip-prinsip dari proses supervisory review yang harus 

digunakan oleh supervisory dalam melakukan evaluasi kecukupan modal 

bank. Menangani tanggapan pengawasan terhadap pilar pertama yang 

memberikan alat lanjut bagi pengawas. Pilar ini juga memberikan suatu 
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kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi 

bank. Pilar 2 mengidentifikasi empat prinsip penting supervisory review: 

a. Prinsip 1. Bank harus memiliki proses untuk menilai kecukupan modal 

secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko dan 

strategi untuk menjag tingkat modal. Manajemen bank memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang 

cukup untuk memenuhi kewajibannya sekarang dan masa yang akan 

datang. Target modal harus ditetapkan dengan integritas dan harus 

konsisten dengan profil risiko.  

b. Prinsip 2. Supervisor harus melakukan review dan mengevaluasi bank 

dalam melakukan assessment dan strategi kecukupan modal bank, serta 

mengevaluasi kemampuan bank memonitor dan memastikan 

kepatuhan mereka terhadap rasio modal. 

c. Prinsip 3. Pengawas harus meminta bank untuk beroperasi di atas rasio 

modal minimum dan harus memiliki kemampuan untuk meminta bank 

memiliki modal di atas minimum. 

d. Prinsip 4. Pengawas harus melakukan intervensi dini untuk mencegah 

modal menurun dibawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan 

harus meminta tindakan pemulihan yang segera apabila modal tidak 

dipulihkan. Jika bank gagal menjaga modal yang dipersyaratkan, 

pengawas dapat menggunakan wewenangnya untuk memperbaiki 

keadaan. 
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3. Pilar 3 - Pengungkapan informasi (disclosure). Disclosure merupakan 

penyebaran informasi yang material kepada masyarakat luas untuk 

mengevaluasi bisnis perusahaan. Pada umumnya disclosure dianggap 

penting karena memberikan informasi yang relevan kepada investor 

maupun calon investor mengenai kinerja perusahaan, baik saat ini maupun 

di masa mendatang. Disclosure saat ini dipandang sebagai mekanisme 

penting untuk menyampaikan atas mewujudkan isu kebijakan publik, 

seperti: melakukan perbaikan good corporate governance, memperbaiki 

tranparansi dari kebijakan perusahaan yang memberikan dampak kepada 

kebijakan publik. Pengungkapan atas kinerja operasional perusahaan 

(meliputi seluruh kebijakan dan prosedur), dirancang untuk memberikan 

informasi yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh 

bank, untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank maupun 

para investor dan analis untuk memberikan harga dan menangani risiko 

tersebut dengan sepantasnya dan diharapkan mampu menjadi sistem yang 

mencegah terjadinya penyimpangan di perbankan. Dengan adanya 

kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih transparan, akan 

mendorong munculnya market discipline. Dengan adanya tranparansi, 

pengawasan tidak harus datang dari otoritas saja, masyarakat juga bisa ikut 

mengawasi sehingga tercipta market discipline. 

Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan 

dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 
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2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Sementara 

itu, berdasarkan hasil survei perbankan juga menghendaki agar Basel II 

dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap tingkat persaingan antar bank akibat perbedaan kemampuan dan 

kesiapan bank menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta 

infrastrukturnya. Kecukupan modal berdasarkan Basel II dihitung dengan 

memperhitungkan risiko kredit, pasar, dan operasional. Adapun risiko 

kredit diukur dengan menggunakan Standardized Approach, Foundation 

IRB, dan Advanced IRB. Risiko pasar diukur dengan pedekatan 

Standardized dan Pendekatan Internal. Sementara risiko operasional 

diukur dengan Basic indicator, Standardized, dan International 

Measurement. 

Sebagairespon darikekurangan dalamperaturan keuangandan 

adanya krisis keuanganyang mempengaruhidunia sejak2008, 

dikembangkannya BaselAccordbaru, yaitu Basel III sejak tahun 2011 lalu 

dan akan efektif mulai tahun 2019. BaselIIImemperkuatkebutuhan 

modalBank danmemperkenalkanpersyaratan peraturanbaru padalikuiditas 

perbankandanleverageBank. Langkah-langkah inibertujuan 

untukmeningkatkankemampuan perbankan untuk 

menyerapguncanganyang timbul daritekanan keuangandanekonomi, 

meningkatkan manajemenrisiko dan tata kelolaserta 

memperkuattransparansi danpengungkapanbank (Dima, et al., 2012). 
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2.7 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk Weighted Asset 

(RWA) adalah kumpulan aset dalam neraca (on-balance sheet) yang telah 

dikalikan dengan bobot risiko. Sementara itu, bobot risiko atau Risk Weight 

(RW) didasarkan pada risiko kredit yang diasosiasikan dengan segolongan 

aset. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 

24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 

Umum diatur bahwa Bank wajib menghitung Aset Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Ada lima kategori aset dengan bobot 

risiko 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. 

Dimana: 

ATMR = ASET x bobot risiko 

Rasio Modal (CAR) = Eligible Capital / ATMR (minimum 8%) 

Modal yang Dipersyaratkan (Required Capital) = ATMR x 8% 

Dalam menghitung ATMR untuk risiko kredit, Bank dapat 

menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu: Pendekatan Standar 

(Standardized Approach); dan/atau Pendekatan berdasarkan Internal Rating 

(Internal Rating Based Approach). ATMR untuk Risiko Kredit dengan 

menggunakan Pendekatan Standar, yang selanjutnya disebut ATMR Risiko 

Kredit–Pendekatan Standar, secara umum perhitungannya didasarkan pada 

hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank 

Indonesia. Lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia mengacu pada 

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan 
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peringkat yang diakui Bank Indonesia. Sementara ATMR Risiko Kredit-

Pendekatan Internal Rating adalah suatu teknik pengukuran risiko kredit yang 

memperbolehkan bank untuk mengembangkan model empiris sendiri untuk 

memperkirakan probabilitas gagal bayar untuk masing-masing individu atau 

kelompok klien mereka. Adapun rumus perhitungan ATMR dengan 

pendekatan standaradalah: 

ATMR = Tagihan Bersih x Bobot Risiko 

Dari formula dasar ini, jelas terlihat bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi 

aset tertimbang menurut risiko dengan pendekatan standar, yaitu: Tagihan 

Bersih dan Bobot Risiko. 

Tagihan Bersih mencakup penghitungan sebagai berikut: 

a. Untuk eksposur aset dalam neraca = (Nilai tercatat aset + tagihan bunga 

yang belum diterima (jika ada)) - (LLP dan/atau PPA Khusus). 

LLP: cadangan kerugian penurunan nilai 

PPA khusus: penyisihan penghapusan aset khusus 

b. Untuk eksposur transaksi rekening administratif = (Kewajiban komitemen 

atau kontijensi - PPA Khusus) x Faktor Konversi Kredit. 

c. Untuk eksposur yang menimbulkan counterparty credit risk: 

- Untuk eksposur transaksi derivatif: 
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Bila positif mark to market (MTM) = tagihan derivatif + potential future 

exposure 

Bila negatif mark to market MTM = potential future exposure 

- Untuk eksposur transaksi repo: (SSB repo LLP) kewajiban repo 

- Untuk eksposur transaksi reverse repo: tagihan reverse repo – LLP 

d. Khusus untuk eksposur yang menimbulkan settlement risk, yaitu  

DvP: ATMR = 12,5 x persentase tertentu x positive current exposure 

Non DvP: Faktor Pengurang Modal = nilai wajar dari instrumen keuangan 

yang telah diserahkan. 

Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: peringkat debitur atau pihak lawan, 

sesuai kategori portofolio; atau prosentase tertentu untuk jenis tagihan 

tertentu. Kategori portofolio meliputi Tagihan Kepada Pemerintah; Tagihan 

Kepada Entitas Sektor Publik; Tagihan Kepada Bank Pembangunan 

Multilateral dan Lembaga Internasional; Tagihan Kepada Bank; Kredit 

Beragun Rumah Tinggal; Kredit Beragun Properti Komersial; Kredit Pegawai 

atau Pensiunan; Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio 

Ritel; Tagihan Kepada Korporasi; Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo; Aset 

Lainnya. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia 

sesuai ketentuan yang berlaku. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan 
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bobot risiko tagihan dalam Rupiah dan peringkat internasional digunakan 

untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk 

surat-surat berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan 

dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur. 

Sementara itu, pendekatan Internal Rating Based (IRB) mengukur 

risiko berdasarkan internal rating yang telah dimiliki oleh Bank. Jika Bank 

memilih untuk menggunakan pendekatan IRB, Bank harus memenuhi 

ketentuan-ketentuan persyaratan minimum dan mendapatkan persetujuan dari 

regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Adapun komponen risiko pada 

pendekatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Probability of Default (PD), yaitu besarnya kemungkinan atau probabilitas 

debitur mengalami wanprestasi atau tidak mampu mengembalikan 

kewajiban baik pokok maupun bunga pinjaman. PD merupakan estimasi 

ke depan dan biasanya dengan time horizon 1 tahun. 

b. Loss Given Default (LGD), yaitu estimasi potensi kerugian bank jika 

terjadi wanprestasi. Besar LGD adalah (1-recovery rate). 

c. Exposure at Default (EAD), yaitu estimasi besarnya kredit saat terjadi 

wanprestasi. 

d. Effective Maturity (M), yaitu sissa jangka waktu kredit/instrument kredit. 

Komponen risiko ini diterapkan hanya untuk tagihan kepada pemerintah, 

korporasi, dan bank. 
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IRB terbagi menjadi dua pendekatan, antara lain sebagai berikut: 

a. Foundation IRB, merupakan suatu pendekatan pengukuran risiko kredit 

dalam aturan Basel II, dimana pendekatan ini memperbolehkan Bank 

untuk mengembangkan sendiri model empiris untuk memperkirakan 

probabilitas gagal bayar (PD) untuk masing-masing individu atau 

kelompok klien, sementara variabel EAD, LGD, dan parameter lainnya 

ditentukan oleh regulator. 

b. Advanced IRB, merupakan suatu pendekatan pengukuran risiko kredit 

dalam aturan Basel II, dimana pendekatan memperbolehkan Bank untuk 

menggunakan model kuantitatif sendiri untuk memperkirakan PD, EAD, 

LGD, dan berbagai parameter lain yang dibutuhkan. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi 

dari penulis lain yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Adapun 

penelitian sebelumnya dilakukan oleh Asokan Anandarajan et al. (2006), 

Stergios Leventis (2010), Citrawati Jatiningrum (2011), Viska Anggraita 

(2012), Xianlei Dong et al. (2012), Ika Permatasari (2013), Lars Norden et al. 

(2013). 

2.8.1 Risk Based Capital dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

Anandarajan et. al (2006)  melakukan penelitian dengan judul 

The Use Of Loan Loss Provisions For Capital Management, Earnings 

Management And Signalling By Australian Banks. Adapun tujuan 
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penelitian adalah untuk menguji sejauh mana Bank yang terdapat di 

Australia menggunakan LLP untuk melakukan capital management, 

earnings management, dan memberikan sinyal kepada investor. Pada 

penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan adalah LLP sebagai 

variabel dependen, dan variabel independen terdiri dari ∆LLA (Change 

between each sample year in the ratio of actual loan losses tototal 

assets), ∆GDP (Change in gross domestic product), MCAP (Ratio of 

actual regulatory capital before loan loss reserves to the minimum 

required regulatory capital), EBTP (Ratio Earning before Tax and 

LLP), LISTED (dummy for listed bank), POST (dummy for Basel Accord 

1), TA (Natural logarithm to total asset), CFEER (Ratio of commission 

and fee income to assets). Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil bahwa Bank di Australia menggunakan LLP sebagai 

alat capital management namun tidak ada bukti perubahan setelah 

pelaksanaan Basel Accord I. Selain itu LLP tetap digunakan sebagai alat 

untuk melakukan manajemen laba dan penggunaannya lebih agresif 

untuk bank komersial yang terdaftar daripada yang tidak terdaftar. 

Akhirnya, Bank di Australia tidak menggunakan LLP untuk memberikan 

sinyal laba kepada investor.  

Leventis (2010) melakukan penelitian dengan judul Loan Loss 

Provisions, Earnings Management, and Capital Management under 

IFRS: The Case Of EU CommercialBanks. Adapun tujuan penelitian 

adalah untuk menguji dampak penerapan IFRS terhadap penggunaan 
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LLP untuk capital management dan earning management. Pada 

penelitian ini variabel penelitian yang digunakan adalah variabel 

dependen yaitu LLPR (Ratio of loan loss provisions to average loans 

outstanding). Sementara variabel independen yaitu MCAP (Ratio of 

actual regulatory capital (Tier 1 capital) before loan loss reserves to the 

minimum required regulatory capital), EBTP (Earning before Tax and 

LLP), Dz (Dummy variable for observation using median of the Z score), 

IFRS (Dummy variable IFRS), LnTA (Natural Logatithm to Total 

Asset), CFEER (Ratio of commission and fee income to total assets), 

∆GDP (Change in gross domestic product), DCROSS (Dummy variable 

for Bank cross-listed). Hasil penelitian bahwa Bank terbukti 

memanipulasi laba melalui LLP namun pelaksanaan IFRS secara 

signifikan mengurangi praktik manajemen laba. Selain itu tidak 

ditemukan bukti bahwa LLP digunakan untuk pengelolaan modal. 

Dong et al. (2012) melakukan penelitian dengan judul Research 

On The Relationship Of Commercial Bank’s Loan Loss Provision and 

Earning Management and Capital Management. Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh hubungan antara LLP dan manajemen laba melalui 

analisa empiris serta mengusulkan tentang kondisi laba perusahaan 

dengan pengelolaan modal di Bank komersial. Variabel dependen yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah LLP. Sementara itu variabel 

independen yang digunakan adalah NNPL (bad loans for change/initial 

loan amount), NPL (front bad end finance/initial loan amount), LOAN 
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(total loans’ variation/front bad end finance), WO (bad debt/initial loan 

amount), LASS (the natural logarithm of bank’s assets), EBTP (the 

profit of pre-tax and pre-loan loss pre- paration/total assets), CAR 

(capital adequacy ratio). Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa 

adanya hubungan positif dan signifikan antara ketentuan LLP 

diskresioner dengan laba dan adanya hubungan negatif signifikan antara 

LLP dengan modal. 

Norden et al. (2013) melakukan penelitian dengan judul Bank 

Earnings Management Through Loan Loss Provisions: A Double-Edged 

Sword. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki 

bagaimana Bank menggunakan CKPNuntuk mengelola tingkat dan 

volatilitas pendapatan serta memeriksa implikasinya terhadap risiko. 

Penelitian ini menggunakan 3 model yang masing-masing terdiri atas 

variabel dependen dan independen. Model pertama menyelidiki 

pengaruh tingkat laba, dengan variabel dependen ROA before LLP 

kemudian variabel independen terdiri dari ∆dividend, ∆GDP, Debt 

Growth, dan Leverage. Kemudian model kedua untuk mengetahui 

pengaruh manajemen risiko kredit, dengan variabel dependen ∆RWA 

(Risk Weighted Asset) dan variabel independen terdiri dari Average Loan 

Growth,∆Bankruptcy, Size (Total asset), LLR to TL (loan loss reserves 

scaled to total loan), dan Loan to Deposits. Sementara model ketiga 

untuk mengetahui hubungan tingkat laba (model satu) dan manajemen 

risiko kredit (model 2) terhadap CKPN. Adapun model tiga 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



46 

 

menggunakan variabel dependen CKPN, variabel independen ROA 

before LLP dan ∆RWA, serta variabel control ∆LLR to TL, Loan Size, 

RWA absolute, dan capital buffer. Hasil penelitian adalah bahwa Bank 

membuat CKPN tinggi ketika diskresi laba tinggi, dan membuat CKPN 

rendah ketika ATMR/RWA meningkat. Bank menggunakan CKPN 

untuk mengatur volatilitas laba dengan cara income smoothing. 

Sementara pembayaran dividen yang diharapkan lebih rendah dari laba 

kini akan meningkatkan diskresi CKPN. 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai merupakan transaksi yang 

bersifat accrual di bank dan dimanfaatkan sebagai alat manajemen laba. 

Sementara itu, tingkat kecukupan dan akurasi dalam perhitungan 

cadangan kerugian penurunan nilai tidak hanya berdampak terhadap 

penyajian laporan keuangan saja, melainkan juga terhadap risiko dan 

laba. Hal ini didasarkan pernyataan bahwa jika nilai CKPN terlalu tinggi 

berdampak menurunkan laba bank, namun disisi lain meningkatkan level 

manajemen risiko yang sudah diantisipasi (expected loss). Sedangkan, 

jika nilai CKPN terlalu rendah, akan meningkatkan laba bank, namun 

disisi lain juga meningkatkan level manajemen risiko yang tidak dapat 

diantisipasi (unexpected loss) sehingga berdampak penyediaan modal 

yang cukup besar.Bank perlu mengelola segala bentuk kerugian yang 

ditimbulkan atas risiko yang terjadi. Kerugian yang bersifat dapat 

diantisipasi (expected loss) dan tidak dapat diantisipasi (unexpected 

loss).  Dalam hal penyaluran kredit, expected loss dapat diantisipasi 
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dengan cara melakukan cadangan kerugian penurunan nilai penyaluran 

kredit, namun jika unexpected loss, Bank menggunakan modalnya untuk 

membayar kerugian yang terjadi. Kebutuhan modal untuk menutup 

risiko disesuaikan dengan posisi risiko aktiva Bank. Posisi risiko ini 

dihitung dengan menggunakan ATMR. Kondisi ini mengisyaratkan jika 

kondisi ATMR tinggi, maka risiko juga tinggi, sehingga jumlah modal 

yang disyaratkan juga tinggi.  Adanya penyediaan modal yang cukup 

besar ini berdampak bagi  perbankan untuk melakukan diskresi terhadap 

ATMR guna menyesuaikan kebutuhan untuk menutupi unexpected loss. 

Dari penjelasan tersebut didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Tingkat diskresi risk based capital berpengaruh terhadap 

earnings management.  

2.8.2 Risk Based Capital, Good Corporate Governance, dan Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai 

Jatiningrum (2011) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan Pada 

Pengungkapan Enterprise Risk Management. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah memberikan bukti secara empiris pengaruh Komisaris 

Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Reputasi Auditor dan 

Konsentrasi Kepemilikan pada pengungkapan Enterprise Risk 

Management. Variabel penelitian yang digunakan terdiri atas variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen adalah ERM, sementara 
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variabel independen COM_IND (Komisaris Independen), COM_SIZE 

(Ukuran Dewan Komisaris),FIRM_RMC (Keberadaan Komite 

Pengawas Risiko), (AUD_REP) Reputasi Auditor, dan (CON_OWN) 

Konsentrasi Kepemilikan. Adapun hasil penelitian adalah bahwa 

Komisaris Independen tidak berpengaruh pada pengungkapan ERM, 

Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh pada pengungkapan ERM, 

Keberadaan RMC tidak berpengaruh pada pengungkapan ERM, 

Reputasi Auditor berpengaruh signifikan pada pengungkapan ERM, dan 

Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh pada pengungkapan ERM. 

Anggraita (2012) melakukan penelitian dengan judul Dampak 

Penerapan PSAK50/55 (Revisi 2006) Terhadap Manajemen Laba Di 

Perbankan: Peranan Mekanisme Corporate Governance, Struktur 

Kepemilikan, dan Kualitas Audit. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh penerapan PSAK 

50/55 (2006) terhadap praktik manajemen laba di perbankan serta 

peranan corporate governance atas dampak tersebut. Dalam penelitian 

ini variabel dependen yang digunakan adalah DLLP (komponen 

diskresioner dari loan loss provision dibagi total aset awal tahun), 

kemudian variabel independen adalah POST (Dummy variabel untuk 

PSAK 50/55 (2006)), dengan variabel control yaitu CG (Corporate 

Governance), SPEC (Dummy variabel jika bank diaudit oleh kantor 

akuntan yang merupakan spesialis di industri perbankan), CONTFAM 

(dummy variabel jika pemegang saham pengendali adalah keluarga), 
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CONFOR (dummy variabel jika pemegang saham pengendali adalah 

pihak asing), GOVT (dummy variabel jika bank dikendalikan oleh 

pemerintah), EBTP (laba sebelum pajak dan LLP), PYLLP (LLP tahun 

sebelumnya terhadap total asset awal tahun), SIZE (Ukuran Bank), dan 

GROWTH (pertumbuhan total asset). Hasil pengujian menemukan 

terjadi penurunan praktik manajemen laba diperbankan setelah 

penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Mekanisme corporate governance 

internal bank tidak signifikan mengurangi praktik manajemen laba 

setelah penerapan PSAK 50/55 revisi (2006). Terjadi peningkatan 

manajemen laba pada perusahaan yang dikendalikan keluarga setelah 

penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Akhirnya, terjadi penurunan 

manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) pada bank 

yang dikendalikan oleh asing dan kualitas audit yang diukur dengan 

proksi auditor spesialis. 

Permatasari (2013) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap 

Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko 

Sebagai Variabel Intervening. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh implementasi GCGterhadap manajemen 

risiko, permodalan bank, serta kinerja perbankan di Indonesia. Dalam 

penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah nilai komposit 

GCG. Sementara itu variabel independen yang digunakan adalah ROE 

(Return on Equity) dan CAR (Capital Adequacy Ratio). Variabel 
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intervening yang digunakan yaitu manajemen risiko, dimana manajemen 

risiko dikhususkan pada manajemen risiko kredit dengan menggunakan 

proksi NPL (Non Performing Loan). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa GCGberpengaruh terhadap manajemen risiko, GCG dan 

manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalanbank, GCG 

tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko 

berpengaruh terhadap kinerja.Dengan demikian manajemen risiko dapat 

menjadi variabel intervening antara GCG dengan kinerja bank. 

Adanya hubungan diskresi risk based capital terhadap earnings 

management dipercaya dapat dipengaruhi oleh pengaruh Good 

Corporate Governance. Sektor perbankan adalah sektor yang penuh 

dengan risiko dan berpengaruh besar terhadap perekonomian, oleh 

karenanya sangat penting mengedepankan Good Corporate Governance 

yang baik sebagai bentuk manajemen risiko agar tercipta iklim usaha 

yang sehat dan aman. Adanya manajemen risiko yang dinilai 

berdasarkan GCG yang baik, akan berdampak terhadap penurunan 

praktik earnings management. Hal ini didasarkan kepada hubungan teori 

agensi yang dapatdijelaskan dengan hubungan antara perbankan dengan 

pemilik, nasabah, dan regulator. Perbankan sebagai agen,secara moral 

bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, 

nasabah, dan regulator(principal) dan sebagai imbalannya akan 

memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.Dengan demikian 

terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan 
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dimanamasing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuranyang dikehendaki sehingga 

memberikan kesempatan kepada perbankan untuk melakukan 

manajemen laba (earnings management). Oleh karena itu, dengan 

adanya GCG sebagai bentuk manajemen risiko perbankan dipercaya 

dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola 

perusahaan termasuk kemungkinan manajemen melakukan earnings 

management atau manajemen laba. 

Dari penjelasan tersebut didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh diskresi risk 

based capital terhadap earnings management. 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Tujuan 
Penelitian 

Variabel  Hasil Kesenjangan 
Penelitian 

1. Asokan 
Anandarajan 
et al. (2006) 

Untuk menguji 
sejauh mana 
Bank di 
Australia 
menggunakan 
Loan Loss 
Provision untuk 
Capital 
Management, 
Earnings 
Management, 
dan memberikan 
sinyal bagi para 
investor. 

Variabel 
dependen: 
LLP 
Variabel 
independen: 
∆LLA, 
∆GDP, 
MCAP, 
EBTP, 
LISTED, 
POST, TA, 
CFEER. 

• Bank di 
Australia 
menggunakan 
LLP untuk 
capital 
management 
namun tidak 
ada bukti 
perubahan ini 
pasca 
pelaksanaan 
Basel Accord. 

• LLP 
digunakan 
juga untuk 
earnings 
management 
dan terbukti 
lebih aktif 
untuk bank 
yang listed 
daripada 
unlisted serta 
lebih aktif 
dalam periode 
pasca 
pelaksanaan 
Basel Accord 
dibanding 
sebelum 
pelaksanaan. 

• Bank di 
Australian 
tidak dapat 
menggunakan 
LLP untuk 

Penggunaan 
Basel Accord 
tidak update 
sehingga 
belum 
dirasakan 
berdampak 
langsung 
terhadap 
penelitian ini. 
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memberikan 
sinyal laba 
bagi investor 
karena ada 
kemungkinan 
laba yang 
dilaporkan 
tidak sesuai 
dengan 
keadaan yang 
sebenarnya. 

 
 
 

2. Stergios 
Leventis 
(2010) 

Untuk menguji 
dampak 
penerapan IFRS 
pada 
penggunaan LLP 
sebagai alat 
manajemen laba 
dan permodalan 
perbankan. 

Variabel 
dependen: 
LLPR. 
Variabel 
independen: 
MCAP, 
EBTP, 
∆EBTP, 
LnTA, 
CFEER, 
∆GDP 

• Hasil 
menunjukkan 
bahwa 
perbankan 
menggunakan 
LLP untuk 
memanipulasi 
laba namun 
adanya 
standar IFRS 
terbukti 
mengurangi 
manajemen 
laba. 

• Tidak 
ditemukan 
bukti bahwa 
LLP 
digunakan 
sebagai alat 
pengelolaan 
modal.  

• Adanya 
saran 
untuk 
mengukur 
earnings 
managem
ent 
dikaitan 
dengan 
keadaan 
pasar. 

• Kurangny
a variabel 
lain dalam 
penelitian 
seperti 
Corporate 
Governan
ce, dan 
Ownershi
p. 

 
 
 

3. Citrawati 
Jatiningtum 
(2011) 

Untuk 
memberikan 
bukti secara 
empiris 
pengaruh 
Komisaris 

Variabel 
dependen: 
ERM. 
 
Variabel 
Independen: 

Adapun hasil 
penelitian adalah 
bahwa Komisaris 
Independen tidak 
berpengaruh 
pada 

- 
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Independen, 
Ukuran Dewan 
Komisaris, 
Reputasi Auditor 
dan Konsentrasi 
Kepemilikan 
pada 
pengungkapan 
Enterprise Risk 
Management.  

COM_IND, 
COM_SIZE, 
FIRM_RMC, 
AUD_REP, 
CON_OWN,  

pengungkapan 
ERM, Ukuran 
Dewan 
Komisaris 
berpengaruh 
pada 
pengungkapan 
ERM, 
Keberadaan 
RMC tidak 
berpengaruh 
pada 
pengungkapan 
ERM, Reputasi 
Auditor 
berpengaruh 
signifikan pada 
pengungkapan 
ERM, dan 
Konsentrasi 
Kepemilikan 
berpengaruh 
pada 
pengungkapan 
ERM. 

 
4. Viska 

Anggraita 
(2012) 

Untuk 
membuktikan 
secara empiris 
mengenai 
pengaruh 
penerapan 
PSAK 50/55 
(2006) terhadap 
praktik 
manajemen laba 
di perbankan 
serta peranan 
Corporate 
Governance 
terhadapnya. 

Variabel 
dependen: 
CKPN. 
Variabel 
independen:  
IFRS. 
Variabel 
control: CG, 
SPEC, 
CONTFAM, 
CONFOR, 
GOVT, 
EBTP, 
PYLLP, 
SIZE, dan 
GROWTH.  
 

Dari penelitian 
ini didapatkan 
hasil bahwa 
praktek 
manajemen laba 
berpengaruh 
negatif terhadap 
penerapan adopsi 
IFRS PSAK 
50/55.  

• Hanya 
terbatas 
pada satu 
jenis 
institusi 
yaitu 
perbankan. 

• Hasil 
penelitian 
sangat 
bergantun
g pada 
model 
perhitunga
n akrual 
diskresion
er. 
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• Dalam 
proksi 
pengendali
an oleh 
keluarga 
hanya 
berdasarka
n 
kepemilik
an 
emmediate 
sharehold
er, 
idealnya 
adalah 
memperhit
ungkan 
selisih 
control 
right dan 
cash flow 
right. 

• Tidak 
adanya 
variabel 
tipe 
auditor 
untuk 
penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Xianlei Dong 
et al. (2012) 

Untuk 
memperoleh 
hubungan antara 
Loan Loss 
Provision 
dengan earnings 

Variabel 
dependen: 
LLP 
Variabel 
independen: 
EBTP, CAR, 

Adanya 
hubungan positif 
yang signifikan 
antara LLP 
dengan EBTP 
dan adanya 

Adanya saran 
untuk 
perbaikan 
perhitungan 
sistem 
penyisihan 
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management dan 
capital 
management 
perbankan. 

NNPL, NPL, 
LOAN, WO, 
LASS 

hubungan negatif 
yang signifikan 
antara LLP 
dengan CAR.  

kerugian 
kredit (LLP) 
karena 
dianggap 
belum 
sempurna. 
 
 
 

6. Ika 
Permatasari 
(2013) 

Untuk 
mengetahui 
adanya pengaruh 
implementasi 
GCGterhadap 
manajemen 
risiko, 
permodalan 
bank, serta 
kinerja 
perbankan di 
Indonesia.  

Variabel 
dependen: 
nilai 
komposit 
GCG.  
 
Variabel 
independen: 
ROE dan 
CAR. 
 
Variabel 
intervening: 
NPL.  
 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
GCGberpengaru
h terhadap 
manajemen 
risiko, GCG dan 
manajemen 
risiko tidak 
berpengaruh 
terhadap 
permodalanbank, 
GCG tidak 
berpengaruh 
terhadap kinerja, 
namun 
manajemen 
risiko 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja.Dengan 
demikian 
manajemen 
risiko dapat 
menjadi variabel 
intervening 
antara GCG 
dengan kinerja 
bank. 

• Hanya 
menggunak
an 
manajemen 
risiko kredit 
sebagai 
penelitian. 

• Disarankan 
untuk 
menggunak
an proksi 
manajemen 
risiko kredit 
selain NPL. 

9. Lars Norden 
et al. (2013) 

Untuk 
menyelidiki 
bagaimana bank 
menggunakan 
LLPS untuk 
mengelola 
tingkat dan 
volatilitas 

Model 1: 
Variabel 
dependen: 
ROA before 
LLP. 
Variabel 
independen: 
∆dividen, 

• Bahwa bank 
membuat LLP 
tinggi ketika 
pendapatan 
diskresi 
tinggi, dan 
membuat LLP 

- 
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pendapatan dan 
memeriksa 
impilkasinya 
terhadap risiko. 

∆GDP, debt 
growth, 
leverage. 
 
Model 2: 
Variabel 
dependen: 
∆RWA 
Variabel 
independen: 
Average 
Loan 
Growth, 
∆Bankruptcy
, Size, LLR 
to TL, Loan 
to Deposits. 
 
Model 3: 
Variabel 
dependen: 
LLP to TL 
Variabel 
independen: 
Discretionary 
earnings, 
∆discretionar
y RWA. 
 
Variabel 
control: 
∆LLR to TL, 
Loan Size, 
RWA 
absolute, 
capital 
buffer. 

rendah ketika 
ATMR 
meningkat. 

• Bank 
menggunakan 
LLP untuk 
mengatur 
volatilitas 
labanya 
dimana bank 
mengurangi 
volatilitasnya 
dengan 
metode 
income 
smoothing. 

• Jika 
pembayaran 
dividen yang 
diharapkan 
lebih rendah 
dari 
pendapatan 
kini akan 
meningkatkan 
diskresi LLP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: data diolah 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan transaksi yang bersifat 

accrual di bank (Norden et al., 2013). Pada dasarnya cadangan kerugian 

penurunan nilai digunakan untuk membuat cadangan atas risiko perbankan, 
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kebanyakan bank menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai 

alat manajemen laba (Ahmed et al, 1998; Perez et al, 2006; Norden et al, 

2013; Cummings et al, 2014). Bank dapat melakukan praktik manajemen laba 

dengan cara menggunakan prosedur akuntansi yang tersedia, diantaranya 

dengan menggunakan diskresi akrual CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai) yang dibentuk perusahaan.  

Sementara itu, tingkat kecukupan dan akurasi dalam perhitungan 

cadangan kerugian penurunan nilai tidak hanya berdampak terhadap penyajian 

laporan keuangan saja, melainkan juga terhadap risiko dan laba (Dong et al., 

2012; Norden et al., 2013). Sebagai industri yang memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu negara, Bank dituntut untuk mengantisipasi berbagai 

risiko yang akan terjadi. Risiko merupakan tingkat kemungkinan terjadinya 

kerugian. Kerugian ini bersifat dapat diantisipasi (expected loss) atau tidak 

dapat diantisipasi (unexpected loss). Dalam hal penyaluran kredit, expected 

loss dapat diantisipasi dengan cara melakukan cadangan kerugian penurunan 

nilai penyaluran kredit, namun jika unexpected loss, Bank menggunakan 

modalnya untuk membayar kerugian yang terjadi.  

Kebutuhan modal untuk menutup risiko disesuaikan dengan posisi 

risiko aktiva Bank. Posisi risiko ini dihitung dengan menggunakan ATMR. 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk Weighted Asset (RWA) 

adalah kumpulan aset dalam neraca yang telah dikalikan dengan bobot risiko. 

Kondisi ini mengisyaratkan jika kondisi ATMR tinggi, maka risiko juga 

tinggi, sehingga jumlah modal yang disyaratkan juga tinggi. Adanya 
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penyediaan modal yang cukup besar ini berdampak bagi perbankan untuk 

melakukan diskresi terhadap ATMR guna menyesuaikan kebutuhan untuk 

menutupi unexpected loss. 

Penerapan manajemen risiko di suatu organisasi perusahaan tidak 

terlepas dari praktik Good Corporate Governance secara keseluruhan di 

perusahaan tersebut. Good Corporate Governance diharapkan dapat 

menciptakan nilai perusahaan secara berkesinambungan melalui pola 

pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang. Good Corporate Governance 

merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan 

kewenangan perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya GCG sebagai bentuk 

manajemen risiko perbankan dipercaya dapat mengawasi segala tindakan 

manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk kemungkinan manajemen 

melakukan earnings management atau manajemen laba.Berdasarkan analisa 

tersebut, penulis membuat sebuah kerangka pemikiran guna mempermudah 

mempelajari penelitian ini. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 
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Sumber: data diolah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasikan suatu 

fenomena. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari 

suatu populasi. (Santoso, 2009). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan perbankan di Indonesia periode 2011-2013. Sampel pada 

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang go public dan  telah terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia pada peride yang telah ditentukan. Teknik 

pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, yaitu sampel yang 

dibatasi pada tipe spesifik yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan 

dan memenuhi kriteria penelitian. Adapun kriteria penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Perbankan yang go public dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2011 hingga 2013.  

2. Perbankan tidak keluar dari bursa (delisting) dan melakukan akuisisi atau 

merger selama periode 2011 hingga 2013. 

3. Perbankan yang menerapkan PSAK 50/55 (2006). 

4. Data Good Corporate Governance tersedia dan lengkap pada laporan 

tahun penelitian periode 2011 hingga 2013. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah kuantitatif, dan data 

yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



62 

 

adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya 

merupakan data masa lalu atau historis (Wibisono, 2003). Data sekunder 

merupakan data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna 

kepentingan penelitiannya, biasanya data ini berbentuk dokumentasi (Juliandi, 

2014). Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan yang dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id dan situs 

bank terkait. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:  

1. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang 

diperlukan selanjutnya data tersebut diamati dan dikelola untuk menjadi 

sebuah informasi. Data diperoleh melalui pembacaan laporan keuangan 

publikasi bank terkait.  

2. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi 

yang terkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Kegiatan 

ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 
3.4 Model Penelitian 

Penelitian ini menduga bahwa diskresi risk based capital berpengaruh 

terhadap earnings management pada industri perbankan di Indonesia. Selain 

itu adanya peran GCG diduga sebagai moderasi antara hubungan keduanya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut model penelitian adalah sebagai berikut: 
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DCKPNit = α0 + α1 D∆RWA it + α2 CGit + α3 D∆RWA it*CG it + α4 ∆LLR it-1 

+ α5 LOAN it-1 + α6 RWAB it -1+ α7 CAPBUFit-1 (1) 

Keterangan: 

DCKPNit = Komponen diskresioner dari penyisihan kerugian penurunan nilai 

kredit dibagi total pinjaman awal tahun bank i pada tahun t model 

(1). 

D∆RWAit = Komponen diskresioner perubahan ATMR tahun t dengan t-1 

dibagi total ATMR t-1 tahun t bank i pada tahun t model (1).  

CGit = Peringkat nilai komposit dari GCG hasil penilaian self assessment bank 

i pada tahun t model (1), dimana nilai 1 jika Very Good dan Good, dan 

nilai 0 jika Fair, Unfavourable, dan Poor. 

D∆RWA*CGit =  Komponen diskresioner perubahan ATMR pada tahun 

t*nilai rangking komposit GCG hasil penilaian self 

assessment. Variabel ini merupakan variabel interaksi, yaitu 

D∆RWAit sebagai variabel bebas dan CGit sebagai 

variabel moderasi pada bank i tahun t model (1). 

∆LLR it-1 = Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total 

pinjaman bank i tahun t-1 model (1). 

LOAN it-1 = Total pinjaman dibagi total asset bank i tahun t-1 model (1). 

RWAB it-1 = Logarithm Natural ATMR kredit bank i tahun t-1 model (1). 
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CAPBUFit-1 = Nilai rasio CAR – 8% bank i tahun t-1 model (1). 

3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

memberikan reaksi atau respons jika dihubungkan dengan variabel 

bebas. Variabel tersebut diamati dan diukur untuk menentukan 

pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas (Sarwono, 2012).  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penyisihan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN) sebagai item akrual bank dibagi menjadi 2 

komponen yang terdiri dari diskresioner dan nondiskresioner. 

Nondiskresioner merupakan item yang biasa digunakan oleh manajer 

untuk mengekspektasi nilai kerugian atas penyaluran kredit. Sementara 

diskresioner merupakan item yang biasa digunakan Bank untuk 

melakukan manajemen laba. (Norden et al., 2013). Oleh karena itu, 

penyisihan kerugian penurunan nilai kredit akan diukur dengan nilai 

residual (ε) dari model tersebut. Adapun model penelitian 

menggunakan penyisihan kerugian penurunan nilai diskresioner 

menurut Wahlen,1994 dalam Eng, 2007 dan Norden et al., 2013  

sebagai berikut: 

DCKPNit = α0 + α1LOAN it-1 + α2∆NPL it + α3NPL it-1 + α4LLR it-1 + εit    

(2) 

Keterangan: 
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CKPNit =  Komponen penyisihan kerugian penurunan nilai kredit 

dibagi total pinjaman tahun t-1 pada bank i tahun t model 

(2) 

LOAN it-1 = Jumlah pinjaman yang diberikan awal tahun dibagi total 

asset pada bank i tahun t-1 model (2) 

∆NPLit =  Perubahan NPL tahun t dengan t-1 dibagi total asset bank i 

tahun t model (2) 

NPLit-1 = Jumlah NPL bank i tahun t-1 model (2) 

LLRit-1 = Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit bank i 

tahun t-1 model (2) 

ε = Error 

α = Koefisien regresi 

i = Bank yang dijadikan sampel 

t = Waktu penelitian 

 

 
3.5.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel stimulus atau variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas (independent variable) 

merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih 

oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala 

yang diobservasi. (Sarwono, 2012). 
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Variabel bebas pada penelitian ini adalah perubahan risk based 

capital (∆RWA). ∆RWA merupakan perubahan Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko Kredit (ATMR). ∆RWA digunakan untuk mengukur 

diskresioner asset berisiko. Oleh karena itu, ∆RWA akan diukur 

dengan nilai residual (ε) dari model tersebut. Perubahan RWA 

(∆RWA) diduga mempengaruhi jumlah penyisihan kerugian 

penurunan nilai kredit dalam hal earnings management.   

D∆RWA i,t = α0 + α1ALG i,t-1+ α2∆Bankruptcy i,t-1 + α3Sizei,t-1 + 

α4LLRtoTL i,t-1 + α5LTD i,t-1 + εit    (3) 

Keterangan: 

∆RWAi,t =  Perubahan ATMR dibagi ATMR tahun t-1 bank i pada 

tahun t model (3) 

ALG i,t-1 = Rata-rata pertumbuhan kredit bank i tahun t-1 model (3) 

∆Bankruptcyi,t-1 = Perubahan kebangkrutan perbankan di Indonesia 

dengan model Altman bank i tahun t-1 model (3). 

Adapun model Altman revisi tahun 1995 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan non manufacturing dan digunakan oleh 

perbankan (Altman, Hartzell, dan Peck, 1995) 

dalam Chieng, 2013.  Adapun model Altman Z 

Score revisi 1995 sebagai berikut: 
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Zscore =  6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4  

X1 = (Cash+placement in other banks+notes and 

securities)-(demand deposit+time 

deposit+saving deposit)/Total Asset 

X2 = Retained Earnings/Total Asset 

X3 = Ebit/Total Asset 

X4 = Book Value Equity/Total Liabilities  

Sizei,t-1 = Total asset bank i tahun t-1 model (3) 

LLR to TLi,t-1 = Penyisihan kerugian pinjaman terhadap total pinjaman 

bank i tahun t-1 model (3) 

Loan To Depositi,t-1 (LTD) = Total pinjaman dibagi total deposit bank i 

tahun t-1 model (3) 

ε = Error 

α = Koefisien regresi 

i = Bank yang dijadikan sampel 

t = Waktu penelitian 

 

3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang variabilitasnya dikontrol 

oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruh yang dapat menganggu 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. (Sarwono, 2012).  
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3.5.3.1 ∆LLR  

∆LLR merupakan perubahan cadangan kerugian penurunan 

nilai kredit terhadap total pinjaman t-1. Loss Loan Reserves 

atau cadangan kerugian penurunan nilai kredit merupakan 

jumlah estimasi kerugian yang dicadangkan oleh perbankan 

pada setiap pinjaman yang disalurkannya. Pada umumnya 

cadangan kerugian penurunan nilai kredit ini sebagai 

pengurang pada bagian asset keuangan neraca perbankan, yang 

merupakan akumulasi dari penyisihan kerugian penurunan nilai 

setiap tahunnya. Dimana semakin besar perubahan jumlah 

penyisihan kerugian penurunan nilai, maka LLR juga semakin 

besar dan tingkat level risiko kredit juga besar.  

∆LLR =  Perubahan cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit (t-1 dan t-2) / 

Pinjaman bersih (t-1) 

3.5.3.2 Loan Size 

Loan Size merupakan total jumlah pinjaman yang diberikan 

dibagi total asset bank i tahun t. Semakin besar jumlah 

pinjaman yang disalurkan, semakin besar tingkat level risiko 

kredit yang dihadapi dan pencadangan kerugian juga semakin 

besar. Loan size terdapat pada akun asset di neraca. 

Loan Size = Jumlah Pinjaman Diberikan (t-1)/Total 

Asset (t-1) 
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3.5.3.3 RWA Absolute 

RWA Absolute merupakan nilai Logarithm Natural ATMR 

atau aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit. Adapun nilai 

absolute ini berguna dalam mengukur risiko umum asset yang 

berhubungan dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

Kredit. Adapun nilai dari RWA Absolute mengisyaratkan 

risiko asset keuangan yang tinggi, sehingga nilai Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai yang diperlukan juga tinggi.  

RWA Absolute = Logarithm Natural Nilai ATMR 

Kredit (t-1) 

3.5.3.4 Capital Buffer 

Capital Buffer merupakan selisih lebih atas nilai CAR yang 

dimiliki oleh perbankan dikurangi 8%. Capital buffer ini 

menggambarkan  kemampuan perbankan dalam menghadapi 

risiko gagal bayar kredit nasabah. Semakin besar capital buffer, 

semakin kecil risiko kredit yang ditanggung oleh perbankan, 

sehingga Cadangan Kerugian Penurunan Nilai semakin kecil.  

  Capital Buffer = Rasio CAR(t-1) - 8% 

3.5.4 Variabel Moderasi 

Variabel moderasi merupakan variabel yang variabelnya 

diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui 
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apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. (Sarwono, 2012). 

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah GCG yang 

merupakan nilai tata kelola yang menggambarkan pengelolaan risiko 

perbankan. GCG diukur dengan menggunakan peringkat komposit 

yang telah dipublikasikan oleh perbankan di laporan keuangan tiap 

tahunnya. GCG merupakan kewajiban yang harus dilakukan sendiri 

penilaiannya (self assessment) oleh perbankan guna memenuhi aturan 

standar yang telah dikeluarkan oleh regulator.  

GCG = Peringkat nilai komposit hasil self assessment 
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TABEL 3.1 
Metode Pengukuran Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 
1 Dependen: 

DCKPN 
Variabel yang memberikan 
reaksi atau respons jika 
dihubungkan dengan 
variabel bebas. Variabel 
tersebut diamati dan diukur 
untuk menentukan pengaruh 
yang disebabkan oleh 
variabel bebas (Sarwono, 
2012).  

 
Nilai residual model 2 (diskresi 

earnings management) 

 
        Rasio 

2 Independen: 
D∆RWA 

Variabel yang variabelnya 
diukur, dimanipulasi, atau 
dipilih oleh peneliti untuk 
menentukan hubungannya 
dengan suatu gejala yang 
diobservasi.(Sarwono, 
2012). 

 
Nilai residual model 3 

(diskresi risk based capital) 

 
      Rasio 

3 Moderasi: 
GCG 

Variabel yang variabelnya 
diukur, dimanipulasi, atau 
dipilih oleh peneliti untuk 
mengetahui apakah variabel 
tersebut mengubah 
hubungan antara variabel 
bebas dan variabel terikat. 
(Sarwono, 2012). 

 
Hasil peringkat self 

assessment. Dimana nilai 1 
jika Very Good  dan Good, 

nilai 0 jika Fair, 
Unfavourable, dan Poor. 

 
   
Nominal 

4 Kontrol: 
∆LLR 

 

Variabel kontrol adalah 
variabel yang variabilitasnya 
dikontrol oleh peneliti untuk 
menetralisasi pengaruh yang 
dapat menganggu hubungan 
antara variabel bebas dan 
variabel terikat. (Sarwono, 
2012).  

 
LLR (t − 1) − LLR (t − 2)

LLR (t − 2)
 

 

 
      Rasio 

Kontrol: 
LOAN 

Total pinjaman yang 
diberikan/Total Asset 

 

 
      Rasio 

Kontrol: 
RWAB 

 
LN ATMR Kredit 

 
    Nominal 

Kontrol: 
CAPBUF 

 
Rasio CAR – 8% 

 
      Rasio 

Sumber: data diolah 

 

 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



72 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan umum untuk memberikan gambaran atau 

merupakan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), 

standar deviasi, minimum, atau maksimum (Imam Ghazali, 2009). 

3.6.2 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistik adalah data terdistribusi 

normal. Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah error term 

mendekati distribusi normal atau tidak. Jika asumsi tidak terpenuhi 

maka prosedur pengujian menggunakan statistik t menjadi tidak sah. 

Adapun uji normalitas data dapat dikatakan normal jika nilai Jarque-

Bera lebih kecil dari 2 dan probabilitasnya lebih besar dari 5%. 

3.6.3 Analisis Data Panel 

Studi ini menggunakan data panel sebagai alat pengolahan data dengan 

menggunakan program Eviews 7. Analisis dengan panel data adalah 

kombinasi antara data berkala (time-series data) dengan data lintas 

sektoral (cross-sectional data) dalam model data panel, persamaan 

model dengan menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai 

berikut: 


�= �0 + �1�+ ;=1,2,…,� 

Dimana N adalah banyaknya data cross-section. 

Sedangkan persamaan model dengan time series adalah: 
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�= �0 + �1�+ ;=1,2,…,� 
 
 

Dimana T adalah banyaknya data time series. 

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time series dan cross 

section maka model dapat ditulis dengan:  


��= �0 + �1��+��� 

i = 1, 2,…, N ; t = 1,2,…,T  

Keterangan: 

N = Banyaknya jumlah observasi  

T = Banyaknya waktu  

N x T = Banyaknya data panel 

Beberapa keuntungan dalam menggunakan data panel (Gujarati, 2003):  

1. Teknik yang digunakan dalam data panel dapat mengestimasi data 

yang heterogen. 

2. Dengan menggabungkan data time series dan cross section, data 

panel lebih memberikan data yang informatif, beragam, 

kolinearitas yang kecil antar variabel, dan degrees of freedom yang 

lebih besar sehingga menghasilkan estimasi yang baik. 

3. Data panel lebih baik dalam dalam mengidentifikasi dynamic of 

change.  

4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek yang secara 

sederhana tidak mampu dilakukan oleh data time series dan cross 

section.  
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5. Data panel dapat menguji model perilaku yang kompleks.  

6. Data panel dapat meminimalisir bias yang dihasilkan dari agregat 

individu atau perusahaan.  

Dalam analisis model data panel dikenal, dikenal beberapa 

pendekatan yang terdiri dari common effect, fixed effect, dan random 

effect (Winarno, 2011) Pendekatan yang dilakukan dalam analisis data 

panel dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Common effect. Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang 

sesungguhnya. Hasil analisis regresi berlaku pada semua objek pada 

semua waktu (Winarno, 2011). Model ini menggabungkan seluruh data 

time series dengan cross section, selanjutnya dilakukan estimasi model 

dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Model ini 

menganggap bahwa intersep dan slop dari variabel sama untuk setiap 

obyek observasi. Kelemahan model ini adalah ketidaksesuaian model 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling 

berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda 

dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. 

2. Fixed effect. Fixed effect model merupakan model yang dapat 

menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan 

koefisien regresor yang sama (Winarno, 2011). Salah satu kesulitan 

prosedur data panel adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang 

konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, hal yang perlu 

dilakukan dalam data panel adalah dengan memasukkan variabel 
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boneka (dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan 

nilai parameter yang berbeda-beda baik cross section maupun time-

series. Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal 

dengansebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square 

Dummy Variable (LSDV).  

3. Random effect. Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan 

metode fixed effect yang menggunakan variabel semu, sehingga model 

mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, 

metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki 

hubungan antarwaktu dan antar objek (Winarno, 2011). 

Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam 

analisis selanjutnya maka terlebih dahulu harus dilakukan uji chow. Uji 

chow dilakukan untuk memilih metode terbaik antara common effect 

atau fixed effect yang akan digunakan selanjutnya. Hipotesis pada Uji 

chow adalah sebagai berikut:  

Ho : Model Common effect  

Ha : Model Fixed effect  

Apabila setelah melakukan uji chow, p-value Chi-square > 5% maka 

artinya Ho tidak dapat ditolak yang artinya model terbaik adalah model 

common effect namun apabila hasil p-value Chi-square < 5% maka 

artinya Ho ditolak dan model yang digunakan adalah model fixed 

effect. Selanjutnya apabila Ho ditolak, analisis dilanjutkan dengan uji 

Hausman. Uji Hausman adalah uji yang dilakukan untuk memilih 
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model terbaik antara fixed effect ataupun random effect. Hipotesis pada 

uji Hausman adalah sebagai berikut:  

Ho : Model Random Effect  

Ha : Model Fixed effect 

Apabila hasil uji Hausman nilai probability cross section random > 5% 

maka artinya Ho tidak dapat ditolak dan model yang digunakan adalah 

model random effect, sedangkan jika probability cross section random 

< 5%  maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan model terbaik 

adalah model fixed effect. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

3.6.4.1 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah 

timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data 

pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian tetap 

dimungkinkan otokorelasi dijumpai pada data yang bersifat 

cross section (Winarno, 2011). Otokorelasi adalah taksiran 

yang diperoleh dengan menggunakan Ordinary Least Square 

(OLS). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai 

Durbin Watson (DW). Uji Durbin Watson merupakan salah 

satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya 

otokorelasi. Fasilitas untuk menghitung nilai d (koefisien DW). 
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Nilai d akan berada di kisaran 0 hingga 4. Adapun data 

dikatakan tidak terdapat otokorelasi jika angka d berada pada 

kisaran 1.54 hingga 2.46. 

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel 

independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada 

persamaan regresi sederhana (yang terdiri dari satu variabel 

dipenden dan satu variabel independen). Kondisi terjadinya 

multikolinier ditunjukan dengan berbagai informasi (Winarno, 

2011):  

1. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang 

tidak signifikan.  

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel 

independen. Apabial koefisiennya rendah, maka tidak 

terdapat multikolinieritas.  

3. Dengan menggunakan regresi auxiliary. Regresi jenis ini 

dapat digunakan untuk mengetahui hubungan atara dua 

variabel atau lebih secara bersama-sama.  

Adapun jika hubungan antara variabel independen > 0.85, 

maka data terdapat multikolinearitas. 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi memenuhi asumsi:  

1. residual (ei) memiliki nilai rata-rata nol,  

2. residual memiliki varian yang konstan atau var (ei) = σ², 

dan  

3. residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan 

residual lainnya atau cov(ei,e,j) = 0. 

4. Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi dengan beberapa 

metode, salah satunya yaitu uji Park. Uji Park meregresikan 

variabel bebas terhadap nilai log-linier kuadrat. Apabila p-

value > α(0.05), maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heterokedasitas sedangkan apabila p-value < α (0.05) maka 

dapat dikatakan terjadi heterokedasitas.  

5. Akibat terjadinya heteroskedastisitas maka setiap terjadinya 

perubahan pada variabel terikat akan mengakibatkan 

errornya (residualnya) juga berubah sejalan dengan 

kenaikan atau penurunannya. Dengan kata lain 

konsekuensinya apabila variabel terikat bertambah maka 

kesalahan juga akan bertambah (Gujarati, 2003). 

Adapun jika variabel independeen memiliki nilai probability > 

5 %, maka tidak terdapat heteroskedatisitas. 
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3.6.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan software 

statistik Eviews 7 untuk meregresikan model penelitian dan 

pengujian asumsi klasik. Analisis regresi linier berganda dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar dua atau lebih 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini 

menggunakan 2 model yang berbeda yang digunakan untuk 

masing-masing hipotesis. 

3.6.5.1 Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi atau R² menunjukan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen (Winarno, 2011). Nilai 

R² akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 

1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. 

Sebaliknya, jika nilai R² mendekati nol, berarti kemampuan 

variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen sangat terbatas.  

3.6.5.2 Pengujian Parsial (Uji – t)  

Pengujian parsial dengan uji-t dimaksudkan untuk menguji 

kuat atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan dua 

cara, yaitu membandingkan nilai probabilitas (p-value) 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



80 

 

dengan nilai α dan membandingkan dengan t tabel dengan t 

hitung.  

Untuk menguji H1 yang berbunyi tingkat risk based capital 

berpengaruh terhadap earnings management, 

diekspektasikan koefisien α1 pada model (1) bernilai positif 

atau negatif signifikan. Secara statistik pernyataan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H0 = α1 ≥ 0 atau α1 ≤ 0 

Ha = α1< 0 atau α1> 0 

Untuk menguji H2 yang berbunyi Good Corporate 

Governance memoderasi pengaruh risk based capital 

terhadap earnings management, diekspektasikan koefisien 

α3 pada model (1) bernilai positif atau negatif signifikan. 

Secara statistik pernyataan tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H0 = α3 ≥ 0 atau α3 ≤ 0 

Ha = α3< 0 atau α3 > 0 

Sehingga dari kedua pengujian tersebut didapat 

kesimpulan, jika: 

1. Berdasarkan uji yang dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan α: 

Ho : p-value > α (0.05) 

Ha : p-value < α (0.05) 
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2. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t tabel 

dan t hitung, dimana jika -t hitung < -t tabel atau t 

hitung > t tabel maka Ho ditolak. 

Ho : -t hitung > -1.96 atau t hitung < 1.96 
Ha : -t hitung ≤ -1.96 atau t hitung ≥ 1.96 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian selama tiga tahun dimulai dari 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, sedangkan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan 

perbankan periode 2009 sampai dengan 2013, sehingga perusahaan perbankan 

yang baru go public setelah tahun 2009 tidak diikutsertakan sebagai sampel 

penelitian.Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi penelitian 

ini berjumlah 64 observasi. 

TABEL 4.1 
Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

 
NO KRITERIA SAMPEL JUMLAH 
1. Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2011 hingga 2013.  
32 

2. Perbankan yang go public pada periode setelah 2009. (2) 
3. Perbankan yang tidak keluar bursa atau melakukan akuisisi 

selama periode penelitian. 
0 

4. Perbankan yang memenuhi PSAK 50/55 (2006). 0 
5. Perbankan yang memiliki data Good Corporate Governance 

Lengkap. 
(6) 

6. Jangka Waktu Penelitian (2011-2013) 3 
7. Jumlah Pengawatan Awal 72 
8. Outliers (8) 

Jumlah Pengamatan setelah Outliers 64 
Sumber: Data diolah 

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 8 bank. 

Outliers adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki 

penyimpangan yang berbeda jauh jika dibandingkan dengan observasi lainnya. 
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Hal ini menyebabkan model penelitian menjadi kurang baik, sehingga harus 

dikeluarkan. Selanjutnya Bank yang baru melakukan go public setelah periode 

tahun 2009 sebanyak 2 bank. Adapun bank tersebut adalah Bank Sinarmas 

Tbk. yang go public pada tahun 2010 dan Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk yang go public pada tahun 2012. Kemudian adanya Bank yang 

tidak memiliki data Good Corporate Governance yang lengkap pada laporan 

tahunan sebanyak 6 bank. Adapun bank tersebut antara lain Bank Agroniaga 

Tbk, Bank Ekonomi Raharja Tbk, Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, Bank 

ICB Bumiputera Tbk, Bank Mayapada Tbk, dan Bank Nusantara Parahyangan 

Tbk. Bank-bank yang tidak memenuhi karakteristik penelitian harus 

dikeluarkan agar mendapatkan hasil analisis yang lebih baik dan sampel yang 

representative.  

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. 

Ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata 

(mean), nilai maksimum (max.), nilai minimum (min.) serta standar deviasi 

dari masing-masing variabel. 

TABEL 4.2 
Statistik Deskriptif 

 DCKPN DRWAD CG DRWAD_CG LLRD LOAN RWAB CAPBUF 
 Mean -0.001878  0.026436  0.953125  0.027237  0.004871  0.599806  30.68875  0.092344 
 Median -0.002236  0.002034  1.000000  0.000000  0.001069  0.626900  31.00600  0.077000 
 Maximum  0.009925  1.117867  1.000000  1.117867  0.198922  0.942100  33.59300  0.385000 
 Minimum -0.010725 -0.273109  0.000000 -0.273109 -0.045684  0.069090  24.27500  0.019000 
 Std. Dev.  0.004819  0.196266  0.213042  0.193048  0.027953  0.127795  1.970044  0.062718 
 Observations  64  64  64  64  64  64  64  64 

Sumber: output eviews diolah 
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Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing 

variabel berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum (max.) dan nilai minimum 

(min.) masing-masing variabel. 

a. Diskresi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (DCKPN) 

Variabel DCKPN adalah variabel terikat pada model di penelitian 

ini. Variabel ini diukur melalui nilai residual (ε) yang dihasilkan dari 

persamaan model 2 diskresi CKPN yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Rata-rata komponen diskresi penyisihan kerugian penurunan 

nilaisebesar-0.001878dan standar deviasi dengan nilai 0.004819. Nilai 

maksimum sebesar 0.009925milikBank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 

tahun 2011 yang artinya Bank Rakyat Indonesia Tbkmemiliki nilai 

diskresi penyisihan kredit terbesar dibanding bank-bank lainnya sedangkan 

nilai dikresi penyisihan kredit terendah dimiliki oleh Bank Pundi 

Indonesia Tbk(BEKS) pada tahun 2013 sebesar -0.010725yang Bank 

Pundi Indonesia Tbk pada tahun 2013. 

b. Diskresi Perubahan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit 

(DRWAD) 

DRWAD adalah salah satu variabel independen pada penelitian ini. 

Variabel ini diukur melalui nilai residual (ε) yang dihasilkan dari 

persamaan model 3 diskresi perubahan aktiva tertimbang menurut risiko 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bank dengan nilai DRWAD 

tertinggi dalam penelitian ini adalah bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) 
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tahun 2011 dengan nilai  1.117867 yang artinya Bank Pundi Indonesia Tbk 

mengalami diskresi aktiva tertimbang menurut risiko kredit terbesar 

diantara bank-bank lainnya. DRWAD terendah juga dimiliki oleh Bank 

Swadesi Tbk atauBank of India Indonesia Tbk (BSWD) pada tahun 2012 

dengan nilai -0.273109yang artinya Bank Swadesi Tbk atauBank of India 

Indonesia Tbk pada tahun tersebut berpotensi kecil melakukan diskresi 

aktiva tertimbang menurut risiko. Nilai rata-rata DRWAD dari seluruh 

sampel adalah sebesar 0.026436dengan standar deviasi 0.196266. 

c. Good Corporate Governance(CG) 

CG merupakan variabel dummy dimana nilai (1) diberikan untuk 

perbankan yang memiliki hasil peringkat nilai komposit sangat baik dan 

baik, sedangkan nilai (0) diberikan untuk perbankan yang memiliki hasil 

peringkat nilai komposit cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Adapun 

klasifikasi peringkat komposit, yaitu sebagai berikut: 

TABEL 4.3 
Nilai Komposit Penilaian Self AssessmentGood Corporate Governance 

Nilai Komposit Predikat Komposit 
Nilai Komposit < 1,5 Sangat Baik 

1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5 Baik 
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik 
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5 Kurang Baik 
4,5 ≤ Nilai komposit < 5 Tidak Baik 

 Sumber: data diolah 

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, nilai maksimum 

untuk variabel CG adalah 1 yang dimiliki oleh hampir seluruh perbankan 

yang menjadi observasi penelitian dan nilai minimumnya adalah 0 yang 

dimiliki hanya oleh 3 observasi saja, yaitu Bank Windu Kentjana 
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Internasional Tbk tahun 2011 dan 2012 serta Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk tahun 2013. Adapun variabel ini memiliki rata-rata 

 0.953125dan standar deviasi  0.213042. 

d. Diskresi Perubahan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit dan 

Good Corporate Governance (DRWAD_CG) 

DRWAD_CG merupakan variabel moderasi hubungan antara 

variabel diskresi aktiva tertimbang menurut risiko kredit dan Good 

Corporate Governance. Adapun penilaian dilakukan dengan mengalikan 

nilai diskresi aktiva tertimbang menurut risiko kredit dengan hasil 

peringkat nilai komposit penilaian self assessmentGood Corporate 

Governance sehingga nilai maksimum yang didapatkan sebesar 1.117867 

milik Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) tahun 2011yang artinya Bank 

Pundi Indonesia Tbk mengalami peningkatan nilai diskresi aktiva 

tertimbang menurut risiko kredit setelah bank melakukan penilaian Good 

Corporate Governance. Sementara itu, nilai terendah dimiliki oleh Bank 

Swadesi Tbk atauBank of India Indonesia Tbk (BSWD) pada tahun 2012 

dengan nilai -0.273109yang artinya Bank Swadesi Tbk atauBank of India 

Indonesia Tbk mengalami penurunan nilai diskresi aktiva tertimbang 

menurut risiko kredit setelah bank melakukan penilaian Good Corporate 

Governance. Nilai rata-rata DRWAD_CG dari seluruh sampel adalah 

sebesar 0.027237dengan standar deviasi 0.193048. 
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e. Perubahan Loan Loss Reserve (LLRD)  

Perubahan Loan Loss Reserve (LLRD) adalah variabel kontrol 

yang diperoleh dari perubahan pembentukan cadangan kerugian penurunan 

nilai kredit tahun lalu (t-1) terhadap tahun sebelumnya (t-2) dibagi dengan 

pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit tahun sebelumnya 

(t-2). Adapun nilai ini berasal dari cadangan kerugian penurunan nilai di 

neraca bagian asset pada kredit atau pinjaman yang diberikan. Bank 

dengan LLRD tertinggi yaitu Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) tahun 

2011 sebesar 0.198922 dan LLRD terendah yaitu Bank Mutiara Tbk tahun 

2011 sebesar -0.045684. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Bank Pundi 

Indonesia Tbk mengalami peningkatan pembentukan cadangan kerugian 

penurunan nilai kredit, sementara Bank Mutiara Tbk mengalami 

penurunan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit sebagai 

bentuk antisipasi risiko penyaluran kredit yang diberikannya.Variabel ini 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0.004871 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.027953. 

f. Jumlah Pinjaman yang diberikan (LOAN) 

Jumlah pinjaman yang diberikan adalah variabel kontrol yang 

diperoleh dari total pinjaman yang diberikan. Adapun pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan nilaidari Total pinjaman yang diberikan 

tahun sebelumnya (t-1) dibagi Total Asset tahun sebelumnya (t-1). Bank 

dengan LOAN tertinggi sebesar 0.942100 dimiliki oleh Bank Permata Tbk 

(BNLI) tahun 2013 yang artinya Bank Permata Tbk. menyalurkan kredit 
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dalam jumlah yang paling besar diantara bank-bank observasi penelitian, 

sementara Bank Artha Graha Internasional Tbk memiliki nilai terendah 

sebesar0.069090 pada tahun 2011 yang artinya Bank Artha Graha 

Internasional Tbk menyalurkan kredit dalam jumlah yang paling kecil 

diantara bank-bank observasi penelitian. Variabel ini memiliki nilai rata-

rata sebesar 0.599806 dan nilai standar deviasi sebesar 0.127795. 

g. Nilai Absolut Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Kredit (RWAB) 

Nilai absolut aktiva tertimbang menurut risiko kredit adalah 

variabel kontrol penelitian yang diperoleh dari nilai natural logarithm 

aktiva tertimbang menurut risiko kredit tahun sebelumnya (t-1). Bank 

dengan RWAB tertinggi sebesar 33.59300 dimiliki oleh Bank Mandiri 

(Persero) Tbk (BMRI) tahun 2013 yang artinya Bank Mandiri (Persero) 

Tbk memiliki nilai aktiva tertimbang menurut risiko kredit yang terbesar 

dan mengisyaratkan besarnya risiko atas penyaluran kredit yang diberikan. 

Sementara, nilai terendah diperoleh oleh Bank OCBC NISP Tbk (NISP) 

tahun 2011 sebesar 24.27500 yang artinya Bank OCBC NISP Tbk 

memiliki nilai aktiva tertimbang menurut risiko kredit yang terkecil dan 

mengisyaratkan tidak terlalu besar risiko atas penyaluran kredit yang 

diberikan. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 30.68875 dan nilai 

standar deviasi sebesar 1.970044. 

h. Capital Buffer (CAPBUF) 

Capital Buffer (CAPBUF) adalah variabel kontrol penelitian yang 

diperoleh dari selisih nilai CAR tahun sebelumnya (t-1) dengan nilai CAR 
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minimum perbankan yaitu sebesar 8%. Bank dengan CAPBUF tertinggi 

adalah Bank QNB Kesawan Tbk tahun 2012 dengan nilai 0.385000 dan 

terendah adalah Bank QNB Kesawan Tbk tahun 2011 sebesar  0.019000. 

Nilai variabel ini menggambarkan kemampuan perbankan dalam 

menghadapi risiko gagal bayar penyaluran kredit yang diberikan. Semakin 

besar nilai capital buffer, maka semakin kecil risiko kredit yang 

ditanggung. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar  0.092344 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0.062718 

4.3 Uji Normalitas 

GAMBAR 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

Sumber: output eviews diolah 

Sebenarnya normalitas dapat dilihat dari gambar histogram saja, 

namun seringkali polanya tidak seperti bentuk kurva normal sehingga 

cukup sulit dalam membuat kesimpulan. Untuk memudahkannya cukup 

dengan melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya, kedua angka 

tersebut saling mendukung (Winarno, 2011). Bila nilai JB tidak signifikan 

(lebih kecil dari 2) maka data terdistribusi normal dan bila probabilitasnya 

lebih besar dari 5% maka data terdistribusi normal. Gambar 4.1 diatas 

menunjukan bahwa nilai JB sebesar 1.987641 atau kurang dari 2 dan nilai 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2013
Observations 64

Mean       5.99e-18
Median  -0.000322
Maximum  0.009865
Minimum -0.008202
Std. Dev.   0.004262
Skewness   0.288274
Kurtosis   2.357383

Jarque-Bera  1.987641
Probability  0.370160
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probabilitasnya lebih besar dari 5% yaitu sebesar 37.0160% maka dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. 

4.4 Analisis Data Panel 

Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis 

selanjutnya maka terlebih dahulu harus dilakukan uji chow. Uji chow 

dilakukan untuk memilih metode terbaik antara common effect atau fixed effect 

yang akan digunakan selanjutnya. Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai 

berikut:  

Ho : Model Common effect  

Ha : Model Fixed effect  

Apabila setelah melakukan uji chow, p-value Chi-square > 5% maka 

artinya Ho tidak dapat ditolak yang artinya model terbaik adalah model 

common effect namun apabila hasil p-value Chi-square < 5% maka artinya Ho 

ditolak dan model yang digunakan adalah model fixed effect. Selanjutnya 

apabila Ho ditolak, analisis dilanjutkan dengan uji Hausman. Uji Hausman 

adalah uji yang dilakukan untuk memilih model terbaik antara fixed effect 

ataupun random effect. Hipotesis pada uji Hausman adalah sebagai berikut:  

Ho : Model Random Effect  

Ha : Model Fixed effect 

Apabila hasil uji Hausman nilai probability cross section random > 5% 

maka artinya Ho tidak dapat ditolak dan model yang digunakan adalah model 

random effect, sedangkan jika probability cross section random < 5%  maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan model terbaik adalah model fixed 

effect. 
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TABEL 4.4 
HASIL UJI CHOW 

 
  Sumber: output eviews diolah 

Dari tabel 4.4 di atas dihasilkan hasil Uji Chow nilai p-value pada chi 

square sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 5% sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan dilanjutkan dengan melakukan Uji Hausman. 

TABEL 4.5 
HASIL UJI HAUSMAN 

 
  Sumber: output eviews diolah 
 

Dari tabel 4.5 di atas dihasilkan hasil Uji Hausman nilai p-value cross 

section random sebesar 0.0620 atau 6.20% yang lebih besar dari 5% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak dan model terbaik yang 

digunakan untuk penelitian adalah random effect. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Multikolinearitas  
TABEL 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 

 DRWAD CG DRWAD_CG LLRD LOAN RWAB CAPBUF 
DRWAD  1.000000  0.049579  0.984186  0.629360 -0.093131 -0.105629  0.486159 

CG  0.049579  1.000000  0.031537 -0.013814 -0.158984  0.104165  0.061811 
DRWAD_CG  0.984186  0.031537  1.000000  0.637401 -0.086172 -0.114465  0.476820 

LLRD  0.629360 -0.013814  0.637401  1.000000 -0.238361 -0.211696  0.413395 
LOAN -0.093131 -0.158984 -0.086172 -0.238361  1.000000  0.146134 -0.211393 
RWAB -0.105629  0.104165 -0.114465 -0.211696  0.146134  1.000000 -0.463885 

CAPBUF  0.486159  0.061811  0.476820  0.413395 -0.211393 -0.463885  1.000000 
 
Sumber: output eviews diolah 
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Menganalisa korelasi variabel-variabel independen adalah salah 

satu cara dalam menguji multikolinieritas. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.85) 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas (Winarno, 

2011). Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa antara variabel satu 

dengan variabel lainnya pada model penelitian ini terdapat variabel 

yang mengandung multikolinieritas yaitu variabel DRWAD_CG yaitu 

sebesar 0.984186, sementara variabel independen lainnya tidak 

terdapat multikolinearitas. Adanya variabel multikolinearitas sebesar 

0.984186 pada variabel DRWAD_CG memang lazim terjadi, karena 

variabel tersebut merupakan variabel moderasi, sehingga hubungan 

keduanya sangat kuat. 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 
TABEL 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

 
 
  Sumber: output eviews diolah 

Uji heteroskedastisitas dengan metode Uji White dilakukan 

dengan menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan 

variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah 

ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi 

dengan perkalian dua variabel independen. Apabila probability chi 

square> 5%, maka dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas 
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sedangkan apabila probability chi square< 5% maka dapat dikatakan 

terjadi heterokedastisitas. Hasil Uji White pada tabel 4.7 diatas 

membuktikan bahwa probability chi square lebih dari 5%  yaitu 

80.14% maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 

4.5.3 Uji Otokorelasi 
TABEL 4.8 

Hasil Uji Otokorelasi 
 

 

  Sumber: output eviews diolah 

Uji Durbin-Watson merupakan salah satu uji yang banyak 

dipakai untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi. Nilai DW berkisar 

antara 0 sampai dengan 4, dimana nilai 0 sampai dengan 1.10 dapat 

disimpulkan bahwa data mengandung otokorelasi positif, diantara 1.54 

sampai dengan 2.46 merupakan nilai untuk area tidak adanya 

autokorelasi, kemudian diatas 3 data mengandung otokorelasi negatif, 

sementara jika nilai tidak berada dalam kisaran yang disebutkan berarti 

data tersebut tidak dapat diputuskan (Winarno, 2011). Dari tabel 4.8 

diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 1.927346 yang artinya tidak 

terdapat otokorelasi.  

4.6 Uji Hipotesis 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil pengujian hipotesis 

penelitian. Adapun pengujian yang dilakukan adalah analisis koefisien 

determinasi dan uji t pada model penelitian. 
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TABEL 4.9 
HASIL REGRESI MODEL PENELITIAN 

 

   Sumber: output eviews diolah 

4.6.1 Persamaan Model Data Panel 

Adapun berdasarkan hasil pengujian analisa data panel, diketahui 

bahwa model yang cocok untuk penelitian ini adalah random effect. 

Sehingga persamaan model data panel adalah sebagai berikut: 

DCKPN it = -0.019115 - 0.007083*DRWADit - 0.000344*CGit + 

0.008609*DRWAD_CG it + 0.038154*LLRDit-1 - 

0.002015*LOAN it-1 + 0.000583*RWABit-1 + 

0.008127*CAPBUFit-1 + ε (4) 

Keterangan: 

DCKPNit =  Komponen diskresioner dari penyisihan kerugian 

penurunan nilai kredit dibagi total pinjaman awal tahun 

bank i pada tahun t model (4). 

DRWAD atau D∆RWAit = Komponen diskresioner perubahan ATMR 

tahun t dengan t-1 dibagi total ATMR t-1 

tahun t bank i pada tahun t model (4).  
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CGit =  Peringkat nilai komposit dari GCG hasil penilaian self 

assessment bank i pada tahun t model (4), dimana nilai 1 jika 

Very Good dan Good, dan nilai 0 jika Fair, Unfavourable, dan 

Poor. 

DRWAD_CG atau D∆RWA*CGit =  Komponen diskresioner 

perubahan ATMR pada tahun 

t*nilai rangking komposit GCG 

hasil penilaian self assessment. 

Variabel ini merupakan 

variabel interaksi, yaitu 

D∆RWAit sebagai variabel 

bebas dan CGit sebagai 

variabel moderasi pada bank i 

tahun t model (4). 

LLRD atau ∆LLR it-1 =  Perubahan cadangan kerugian penurunan 

nilai kredit terhadap total pinjaman bank i 

tahun t-1 model (4). 

LOAN it-1 = Total pinjaman dibagi total asset bank i tahun t-1 model 

(4). 

RWABit-1 = Logarithm Natural ATMR kredit bank i tahun t-1 model 

(4). 

CAPBUFit-1 = Nilai rasio CAR – 8% bank i tahun t-1 model (4). 
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� = Error  

i = Bank yang dijadikan sampel  

t = Tahun penelitian 

Berdasarkan hasil regresi data panel pada tabel 4.9 di atas, 

maka hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

1. Dalam keadaan ceteris paribus apabila DRWAD atau D∆RWA 

bank meningkat sebesar satu satuan maka kecenderungan bank 

untuk melakukan earnings management akan menurun sebesar 

0.007083 kali dari semula.  

2. Dalam keadaan ceteris paribus apabila CG bank meningkat sebesar 

satu satuan maka kecenderungan bank untuk melakukan earnings 

management akan menurun sebesar 0.000344 kali dari semula.  

3. Dalam keadaan ceteris paribus apabila DRWAD atau D∆RWA 

bank mengalami peningkatan satu satuan pada bank yang memiliki 

Good Corporate Governance yang baik, maka kecenderungan 

bank untuk melakukan earnings management akan meningkat 

sebesar 0.008609 kali dari semula. 

4. Dalam keadaan ceteris paribus apabila nilai LLRD atau ∆LLR 

bank mengalami peningkatan satu satuan maka kecenderungan 

bank dalam melakukan earnings management akan meningkat 

sebesar 0.038154 kali dari semula.  

5. Dalam keadaan ceteris paribus apabila nilai LOAN bank 

mengalami peningkatan satu satuan maka kecenderungan bank 
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dalam melakukan earnings management akan menurun sebesar 

0.002015 kali dari semula.  

6. Dalam keadaan ceteris paribus apabila nilai RWAB bank 

mengalami peningkatan satu satuan maka kecenderungan bank 

dalam melakukan earnings management akan meningkat sebesar 

0.000583 kali dari semula. 

7. Dalam keadaan ceteris paribus apabila nilai CAPBUF bank 

mengalami peningkatan satu satuan maka kecenderungan bank 

dalam melakukan earnings management akan meningkat sebesar 

0.008127 kali dari semula. 

8. Tanpa variabel independen pada model tersebut, maka nilai 

DCKPN sebagai proksi earnings management pada bank adalah 

sebesar-0.019115.  

4.6.2 Koefisien Determinasi 

TABEL 4.10 
Hasil Koefisien Determinasi 

 
Sumber: output eviews diolah 

Nilai Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0 

sampai 1. Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.10 

adalah sebesar 0.149821 atau 14.9821% artinya bahwa komponen 

diskresi cadangan kerugian penurunan nilai (DCKPN) dapat dijelaskan 
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oleh variabel independen dalam persamaan regresi pada model (4) 

sedangkan sisanya sebesar 85.0179% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

di luar persamaan. 

4.6.3 Uji Parsial (Uji t) 

Adapun pengujian parsial atau uji t dilakukan dengan dua cara, 

yaitu membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan nilai α dan 

membandingkan antara nilai t tabel dan t hitung. Dimana jika: 

a. Membandingkan nilai probabilitas (p-value) 

Ho : p-value > α (0.05) 

Ha : p-value < α (0.05) 

b. Membandingkan nilai t tabel dan t hitung: 

Ho : -t hitung > -1.96 atau t hitung < 1.96 

Ha : -t hitung ≤ -1.96 atau t hitung ≥ 1.96 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam hipotesis pertama 

mengenai pengaruh risk based capital terhadap earnings management 

bank maka penulis melakukan analisis melalui uji t. Dalam uji t pada 

hipotesis pertama, variabel DRWAD atau D∆RWA (α1) menjelaskan 

mengenai peluang bank dalam melakukan earnings management 

melalui diskresi cadangan kerugian penurunan nilai, diprediksi 

memiliki arah (+/-). Adapun hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1:  Tingkat diskresi risk based capital berpengaruh terhadap 

earnings  management.  
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Hasil Uji t hipotesis pertamapada tabel 4-9 menghasilkan p-value pada 

variabel DRWAD atau D∆RWAD (α1) sebesar 0.3989 dan nilai t 

statistic sebesar -0.850106. Dari hasil uji-t tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa Ho tidak dapat ditolak atau menyatakan bahwa risk 

based capital tidak berpengaruh terhadap earnings management.  

Selanjutnya pada variabel (α2) merupakan variabel CG yaitu 

variabel dummy Good Corporate Governance yang akan berfungsi 

juga sebagai variabel moderasi. Variabel DRWAD_CG atau 

D∆RWA*CG (α3) merupakan variabel interaksi antara variabel 

moderasi CG dengan variabel DRWAD yang menjadi fokus utama 

dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada hipotesis kedua 

dimana penulis menduga bahwa semakin baik Good Corporate 

Governance dapat menurunkan earnings management melalui diskresi 

risk based capital bank. Adapun hipotesis kedua adalah sebagai 

berikut: 

H2: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh diskresi 

risk based capital terhadap earnings management. 

Hasil Uji t hipotesis keduapada tabel 4-9 menghasilkan p-value pada 

variabel CG (α2) sebesar 0.8504 dan nilai t statistic sebesar -0.189483. 

Kemudian nilai p-value DRWAD_CG atau D∆RWA*CG (α3) sebesar 

0.3179 dan t statistic sebesar 1.007862 Dari hasil uji-t tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa Ho tidak dapat ditolak atau menyatakan bahwa 
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Good Corporate Governance tidak mampu menurunkan praktik 

earnings management melalui risk based capital bank.  

Adapun untuk menyempurnakan hipotesis penelitian, baik pada 

hipotesis pertama dan kedua menggunakan variabel kontrol. Variabel 

kontrol tersebut terdiri dari variabel LLRD atau ∆LLR (α4), LOAN 

(α5), RWAB (α6), dan CAPBUF (α7). Diantara variabel kontrol yang 

digunakan, variabel LLRD atau ∆LLR (α4) menunjukkan angka 

probabilitas sebesar 0.0404 dan menunjukkan hasil yang signifikan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar peningkatan cadangan 

kerugian penurunan nilai kredit (∆LLR), semakin besar pula tingkat 

risiko kredit, sehingga peluang melakukan diskresi aktiva tertimbang 

menurut risiko kredit semakin besar.  

4.7 Analisis Hasil Penelitian 

Mengacu kepada hasil uji hipotesis sebelumnya, baik hipotesis 

pertama dan kedua memberikan hasil yang sama, yaitu membuktikan tidak 

adanya hubungan dari variabel penelitian yang digunakan.  

4.7.1 Pengaruh Risk Based Capital  terhadap Earnings Management 

Hasil penelitian membuktikan bahwa Risk Based Capital tidak 

berpengaruh terhadap Earnings Management. Hasil ini dibuktikan 

pada uji hipotesis sebelumnya, dimana Uji t menghasilkan p-value 

pada variabel DRWAD atau D∆RWAD sebesar 0.3989 dan nilai t 

statistic sebesar -0.850106. 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



101 

 

Pada dasarnya, kredit merupakan asset terbesar yang dimiliki 

oleh perbankan yang berdampak pada besarnya risiko yang harus 

ditanggung jika adanya potensi gagal bayar dari nasabah. Menanggapi 

pernyataan tersebut, maka perbankan dituntut untuk melakukan 

pencadangan terkait penyaluran kredit yang diberikan. Semakin besar 

pencadangan terhadap kredit yang disalurkan, maka semakin kecil 

risiko yang akan dihadapi, namun berdampak pada pengurangan laba 

perbankan. Kondisi ini menuntut bank untuk mendiskresikan cadangan 

kerugian yang dimilikinya guna meningkatkan laba. Namun disisi lain, 

mendiskresikan cadangan kerugian berdampak pada tingkat kecukupan 

modal minimum perbankan yang disyaratkan oleh regulator. Pada 

akhirnya, kondisi ini menuntut diskresi perubahan aktiva tertimbang 

menurut risiko kredit untuk menyesuaikannya (Noerden et al, 2013). 

Dalam menghitung ATMR untuk risiko kredit, Bank dapat 

menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu: Pendekatan Standar 

(Standardized Approach); dan/atau Pendekatan berdasarkan Internal 

Rating (Internal Rating Based Approach). ATMR untuk Risiko Kredit 

dengan menggunakan Pendekatan Standar, yang selanjutnya disebut 

ATMR Risiko Kredit–Pendekatan Standar, secara umum 

perhitungannya didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh 

lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Sementara ATMR 

Risiko Kredit-Pendekatan Internal Rating adalah suatu teknik 

pengukuran risiko kredit yang memperbolehkan bank untuk 
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mengembangkan model empiris sendiri untuk memperkirakan 

probabilitas gagal bayar untuk masing-masing individu atau kelompok 

klien mereka. Selanjutnya kecukupan modal dihitung berdasarkan 

persentase tetap dari estimasi ATMR risiko kredit yang telah dibuat.  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/6/DPNP per tanggal 

2 Januari 2012, tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang 

Menurut Risiko untuk Risiko Kredit, bahwa Bank Indonesia 

memberlakukan peraturan terkait dimana Bank wajib membuat 

perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan 

tata cara penghitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan 

menggunakan pendekatan standar (Standardized Approach). Hal itu 

dimaksudkan agar semakin mencerminkan risiko yang dihadapi Bank 

serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional. Adanya 

perhitungan ATMR risiko kredit menggunakan pendekatan standar 

mencerminkan kondisi yang lebih ketat dan menilai risiko kredit lebih 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan 

peraturan Basel II dengan adanya regulasi mengenai tata cara 

penghitungan tingkat kecukupan modal dengan pendekatan 

berdasarkan risiko. Hal ini mengurangi kesempatan Bank untuk 

melakukan diskresi pada ATMR risiko kredit. 

Kemudian mengacu kepada IFRS yang diadopsi Indonesia, 

menurut PSAK 50/55 (2006) yang efektif per 1 Januari 2010, dimana 

perhitungan cadangan kerugian ditentukan berdasarkan incurred loss, 

Pengaruh Risk Based..., Chairani, Ak.-IBS, 2015



103 

 

bukan expectation loss. Adanya revisi PSAK 50/55 (2006), maka 

istilah dari PPAP diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

atau yang sering disebut dengan istilah CKPN. Jika mengacu pada 

PPAP, penentuan cadangan memakai konsep ekspektasi kerugian 

kredit (expectation loss) sehingga Bank bisa menumpuk cadangan 

besar-besaran apabila merasa default kreditnya besar. Celah ini yang 

banyak dimanfaatkan oleh Bank untuk memoles laporan keuangannya 

dan merekayasa laporan keuangan bank untuk tujuan tertentu. 

Cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah penyisihan yang 

dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang 

dari nilai tercatat awal (PAPI, revisi 2008). Adapun CKPN membuat 

pencadangan berdasarkan incurred loss, yaitu menentukan cadangan 

kerugian berdasarkan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi. 

Pengalaman kerugian yang sudah terjadi berdasarkan data historis 

setiap jenis kredit bank tersebut minimal selama 3 tahun terakhir. Bank 

dituntut untuk mempunyai data mengenai jumlah tingkat kerugian 

suatu kredit dari setiap nasabah. Dan tentunya untuk mendapatkan data 

ini, cukup rumit karena banyaknya jenis kredit dan jangka waktu yang 

berbeda. Hal ini mencerminkan bahwa nilai cadangan kerugian 

penurunan nilai tidak dapat merefleksikan potensi kerugian 

berdasarkan ekspektasi yang akan terjadi, namun berdasarkan kondisi 

yang sudah terjadi. Hal ini mengurangi kesempatan bagi bank untuk 

melakukan diskresi terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit. 
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Hasil penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Norden, et al (2013). Norden, et al (2013) 

melakukan penelitian pada 85 Bank di Jerman periode 1998 sampai 

2012 dan mendapatkan hasil adanya pengaruh diantara risk based 

capital terhadap earnings management. Adapun nilai mean diskresi 

aktiva tertimbang menurut risiko kredit pada penelitian Norden et al 

sebesar 0.052, sementara penelitian ini hanya sebesar 0.026436 

sehingga potensi melakukan diskresi memang lebih besar di negara 

Jerman. Selain itu, dari 85 Bank yang menjadi penelitiannya, sebanyak 

36 Bank belum mengadopsi IFRS. Selain itu, negara Jermanmemang 

sudah mengadopsi Basel II untuk seluruh Banknya, namun bentuk 

pengadopsian dan implementasi masing-masing Bank berbeda karena 

alasan perbedaan pendekatan dan kemungkinan bagi Bank untuk 

memilih pendekatan penilaian kredit antara Standard Approach atau 

Internal Rating Based. Hal ini selaras dengan pernyataan dari 

Zulkarnain Sitompul dalam penelitiannya yang berjudul Globalisasi 

dan Tantangan Industri Perbankan, dimana adanya kenyataan bahwa 

negara maju maupun negara emerging market menghadapi banyak 

kendala untuk menetapkan Basel II. Kepatuhan terhadap Basel II dilain 

pihak penting dilakukan, namun adanya kesulitan penerapan membuat 

negara-negara tersebut enggan menerapkannya. Adapun dua alasan 

paling besar kendala penerapan Basel II adalah kompleksitas 

pengaturan dan contentious. Pertama, kompleksitas pengaturan, 
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dimana Basel II terdiri dari ratusan halaman yang memaparkan tiga 

metode yang dapat digunakan untuk menghitung risk based capital. 

Metode ini memerlukan ketersediaan data yang besar dan model 

komputer untuk memprediksi kerugian dan faktor-faktor lainnya. 

Biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan Basel II untuk 

Bank kecil kurang lebih USD 10 juta dan untuk Bank besar mencapai 

USD 150 juta. Biaya ini belum termasuk pemeliharaan sistem. Kedua, 

contentious, Basel II diciptakan untuk Bank yang berskala 

internasional, besar, dan melibatkan organisasi keuangan yang 

kompleks. Basel II tidak dialamatkan untuk seluruh Bank. Sebagai 

contoh adalah Bank di Amerika Serikat, yang hanya mewajibkan 10 

Bank yang menggunakan pendekatan Advanced IRB, sedangkan 

sebanyak 7800 unit Bank lainnya tetap menerapkan IRB sesuai Basel I 

yang dimodifikasi. Selain itu Amerika Serikat hanya mewajibkan 

penerapan Basel II hanya kepada 10-12 Bank saja.   

4.7.2 Pengaruh Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi 

antara Risk Based Capital  terhadap Earnings Management 

Hasil penelitian membuktikan bahwa Good Corporate 

Governance tidak mampu menurunkan praktik Earnings Management 

melalui Risk Based Capital. Hasil ini dibuktikan pada uji hipotesis 

sebelumnya, dimana Uji t menghasilkan p-value pada variabel 

DRWAD_CG atau D∆RWA*CG sebesar 0.3179 dan t statistic sebesar 

1.007862. 
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Adanya penolakan pada hipotesis ini mungkin terbatas pada 

alat ukur corporate governance, yaitu menggunakan peringkat 

komposit internal yang disediakan pada laporan tahunan perbankan. 

Menurut Macey, et al (2003) dalam Prima, et al (2012) pada dasarnya, 

industri perbankan merupakan industri yang sangat kompleks dan 

memiliki perbedaan karakteristik dengan industri lainnya, dimana bank 

merupakan sektor industri yang “tidak transparan” sehingga 

memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, masalah keagenan pada industri perbankan 

sangat kompleks, dimana bukan hanya melibatkan peran manajemen 

dengan shareholder, melainkan juga dengan nasabah dan regulator. 

Adanya berbagai pihak yang berkepentingan ini akan berdampak pada 

masalah keagenan, karena masing-masing pihak akan berusaha 

memaksimalkan utilitasnya. Adanya permasalahan keagenan ini 

menuntut perbankan untuk membuat transparansi laporan good 

corporate governance menjadi sangat baik.  Hal ini sejalan dengan 

penelitian Viska (2012) mekanisme corporate governance berdasarkan 

undang-undang saja tidak cukup memadai untuk memonitor dan 

mengelola bank. Adanya pengukuran yang menggunakan skor 

penilaian bank atas mekanisme internal corporate governance 

perusahaan menjadi kurang tepat dalam mengukur kualitas mekanisme 

internal corporate governance. Sehingga, mekanisme internal 

corporate governance bank di Indonesia hanyalah sejauh untuk 
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mematuhi peraturan regulator saja (mandatory compliance), tetapi 

dalam pelaksanaanya tidak efektif. Selain itu, adanya nilai mean 

sebesar 0.953125membuktikan bahwa rata-rata industri perbankan di 

Indonesia menunjukkan hasil laporan Good Corporate Governance 

dengan peringkat sangat baik atau baik, hal ini merupakan cerminan 

kemungkinan adanya masalah validitas dari internal rating.  

4.8 Implikasi Manajerial 

Adapun hasil hipotesis pertama bahwa diskresi risk based capital tidak 

berpengaruh terhadap earnings management. Alasan yang mendasari 

ditolaknya hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, dalam 

menghitung ATMR untuk risiko kredit, Bank di Indonesia menggunakan 

Pendekatan Standar (Standardized Approach). ATMR untuk Risiko Kredit 

dengan menggunakan Pendekatan Standar, yang selanjutnya disebut ATMR 

Risiko Kredit–Pendekatan Standar, secara umum perhitungannya didasarkan 

pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui 

Bank Indonesia. Adanya perhitungan ATMR risiko kredit menggunakan 

pendekatan standar mencerminkan kondisi yang lebih ketat dan menilai risiko 

kredit lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini mengurangi 

kesempatan Bank untuk melakukan diskresi pada ATMR risiko kredit. Kedua, 

besarnya risiko kredit menyebabkan Bank harus selalu melakukan manajemen 

aktiva. Manajemen aktiva diartikan sebagai manajemen tentang kekayaan atau 

harta milik bank. Jadi bagaimana bank mengatur penempatan uang agar 

kekayaan itu menjadi berkembang dan bank tetap dalam posisi yang 
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menguntungkan serta aman dalam risiko bisnis. Menata aktiva bank bukan 

berarti menyusun dan menempatkan aktiva sedemikian rupa agar terlihat wajar 

dan menarik. Tetapi, Bank juga harus memikirkan bahwa penempatan aktiva 

mempunyai tujuan selain meningkatkan aktivitas dan kekayaan, dapat pula 

sekaligus meningkatkan keuntungan bank. Kredit merupakan total aktiva Bank 

terbesar dibanding aktiva lainnya, sehingga semakin besar jumlah kredit yang 

disalurkan, akan semakin besar pula risikonya. Ketiga, mengacu kepada 

PSAK 50/55 (2006), dimana perhitungan cadangan kerugian ditentukan 

berdasarkan incurred loss, yaitu menentukan cadangan kerugian berdasarkan 

data historis kerugian kredit yang sudah terjadi. Hal ini mencerminkan bahwa 

nilai cadangan kerugian penurunan nilai tidak dapat merefleksikan potensi 

kerugian berdasarkan ekspektasi yang akan terjadi, namun berdasarkan 

kondisi yang sudah terjadi. Hal ini mngurangi kesempatan bagi bank untuk 

melakukan diskresi terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit. 

Adapun hasil hipotesis kedua bahwa Good Corporate Governance 

tidak memoderasi pengaruh diskresi risk based capital terhadap earnings 

management. Alasan yang mendasari ditolaknya hipotesis tersebut adalah 

sebagai berikut: Pertama, terbatasnya alat ukur corporate governance, yaitu 

menggunakan peringkat komposit internal yang disediakan pada laporan 

tahunan perbankan. Mekanisme internal corporate governance bank di 

Indonesia hanyalah sejauh untuk mematuhi peraturan regulator saja 

(mandatory compliance), tetapi dalam pelaksanaanya tidak efektif. Kedua, 

pada dasarnya, industri perbankan merupakan industri yang sangat kompleks 
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dan memiliki perbedaan karakteristik dengan industri lainnya, dimana bank 

merupakan sektor industri yang “tidak transparan” sehingga memungkinkan 

terjadinya masalah keagenan. dimana bukan hanya melibatkan peran 

manajemen dengan shareholder, melainkan juga dengan nasabah dan 

regulator. Adanya permasalahan keagenan ini menuntut perbankan untuk 

membuat transparansi laporan good corporate governance menjadi sangat 

baik.   

Dari hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa bank dapat 

meningkatkan kapasitas untuk menerapkan PSAK 50/55 (2006) secara efektif. 

Bank sebaiknya meningkatkan kualitas teknologi sebagai pendukung kegiatan 

operasional bank, agar setiap kegiatan khususnya yang terkait dengan kredit 

dapat didokumentasikan dengan baik dan dijadikan dasar perhitungan CKPN 

agar semakin sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu pentingnya 

pengawasan dari Regulator dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan untuk 

memastikan penerapan metode penilaian risiko kredit pendekatan standar 

approach agar berjalan dengan baik, sehingga peluang terjadinya diskresi dapat 

diminimalisir dengan baik. Bank juga perlu mempersiapkan terkait 

implementasi Basel III yang akan mulai efektif di Indonesia pada tahun 2019 

mendatang. BaselIIImemperkuatketentuan penyediaan modalminimum Bank 

mencapai 12%. Langkah-langkah inibertujuan untukmeningkatkankemampuan 

perbankan untuk menyerapguncanganyang timbul daritekanan 

keuangandanekonomi, meningkatkan manajemenrisiko dan tata kelolaserta 
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memperkuattransparansi danpengungkapanbank yang akan mempengaruhi 

terhadap kualitas penyajian laporan keuangan perbankan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh risk based capital terhadap earnings management melalui diskresi 

akrual cadangan kerugian penurunan nilai dan diskresi aktiva tertimbang 

menurut risiko perbankan go public periode 2011-2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diskresi Risk Based 

Capital tidak berpengaruh terhadap Earnings Management. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya p-value pada variabel DRWAD atau D∆RWAD 

sebesar 0.3989 dan nilai t statistic sebesar -0.850106.  

2. Good Corporate Governance terbukti tidak memperkuat pengaruh diskresi 

Risk Based Capital terhadap Earnings Management. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya  p-value DRWAD_CG atau D∆RWA*CG sebesar 0.3179 

dan t statistic sebesar 1.007862  

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perbankan yang go public, 

sehingga tidak dapat digeneralisasi dan periode penelitian hanya 3 tahun 

yaitu dari periode 2011 hingga 2013.  
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2. Penelitian ini terbatas mengukur Good Corporate Governance melalui 

hasil peringkat komposit self assessment internal perbankan. 

5.3 Saran 

Dari keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

memberikan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

1. Bagi Bank dan Regulator, antara lain: 

a. Metode penghitungan penyisihan kerugian penyaluran kredit 

berdasarkan metode Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 

terbukti efektif dalam menurunkan praktik earnings management. 

Namun, Bank perlu tetap mengantisipasi terhadap kemungkinan 

terjadinya penggunakan CKPN sebagai alat manajemen laba, hal ini 

didasarkan kenyataan bahwa sifat CKPN yang accrual. Bank 

sebaiknya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai 

pendukung kegiatan operasional bank dan meningkatkan metode 

perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang lebih akurat, 

agar setiap kegiatan khususnya yang terkait dengan kredit dapat 

didokumentasikan dengan baik dan dijadikan dasar perhitungan agar 

semakin sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

b. Basel II mengizinkan Bank untuk menggunakan dua metode perhitungan 

ATMR kredit berdasarkan Standar Approach dan Internal Rating Based. 

Dimana, perbedaan keduanya terletak pada penentuan bobot risiko, yaitu 

Standar Approach menggunakan bobot yang ditentukan oleh lembaga 
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independen yang ditentukan Bank Indonesia, sementara Internal Rating 

Based sebaliknya. Bank di Indonesia telah menganut sistem Standar 

Approach sejak 2012 lalu,  sehingga pentingnya meningkatkan efektivitas 

pengawasan oleh Regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan untuk 

memastikan penerapan metode penilaian risiko kredit pendekatan Standar 

Approach agar berjalan dengan baik, sehingga peluang terjadinya diskresi 

dapat diminimalisir.  

c. Bank merupakan institusi yang penuh dengan risiko, sehingga Bank perlu 

untuk melakukan manajemen risiko. Risiko merupakan kemungkinan 

kerugian yang akan diperoleh oleh Bank, dan biaya untuk mengatasi 

risiko tidaklah sedikit. Untuk mengantisipasi hal ini, Bank dapat 

melakukan optimalisasi fungsi Unit Manajemen Risiko guna 

meminimalisir potensi terjadinya berbagai risiko yang terjadi. 

d. Bank dan Regulator juga perlu mempersiapkan terkait implementasi 

Basel III yang akan mulai efektif di Indonesia pada tahun 2019 

mendatang, dimana Bank diwajibkan memiliki modal yang cukup 

besar dan harus mencapai tingkat rasio kecukupan modal minimum 

hingga 12%.  

2. Bagi penelitian selanjutnya,antara lain: 

a. Menggunakan sampel perusahaan dari perbankan yang tidak go public 

dan periode penelitian yang lebih panjang agar implikasi penelitian 

dapat terlihat dengan baik. 
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b. Menggunakan proksi Good Corporate Governance lainnya, seperti 

Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Reputasi Auditor 

dan Struktur Kepemilikan Perusahaan.  

c. Melakukan penelitian mengenai perbandingan pengukuran risk based 

capital terhadap negara-negara yang masih menganut pendekatan 

Internal Rating Based agar hasil penelitian terlihat lebih 

representative.  
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LAMPIRAN 1  
 

POPULASI PENELITIAN 
Bank Agroniaga Tbk. AGRO 
Bank Artha Graha Internasional Tbk. INPC 
Bank Bukopin Tbk. BBKP 
Bank Bumi Artha Tbk. BNBA 
Bank Capital Indonesia Tbk. BACA 
Bank Central Asia Tbk. BBCA 
Bank CIMB Niaga Tbk. BNGA 
Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN 
Bank Ekonomi Raharja Tbk. BAEK 
Bank Pundi Indonesia Tbk. BEKS 
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. SDRA 
Bank ICB Bumiputera Tbk. BABP 
Bank Internasional Indonesia Tbk. BNII 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI 
Bank Mayapada Tbk. MAYA 
Bank Mega Tbk. MEGA 
Bank Mutiara Tbk. BCIC 
Bank Negara Indonesia Tbk. BBNI 
Bank Nusantara Parahyangan Tbk. BBNP 
Bank OCBC NISP Tbk. NISP 
Bank of India Indonesia Tbk. BSWD 
Bank Panin Indonesia Tbk. PNBN 
Bank Permata Tbk. BNLI 
Bank QNB Kesawan Tbk. BKSW 
Bank Rakyat Indonesia Tbk. BBRI 
Bank Sinarmas Tbk. BSIM 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BBTN 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN 
Bank Victoria International Tbk. BVIC 
BPD Jawa Barat dan Banten Tbk BJBR 
BPD Jawa Timur Tbk. BJTM 
Bank Windu Kentjana International Tbk. MCOR 

 Sumber: data diolah 
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LAMPIRAN 2  
 
Hasil Regresi Model Penelitian dengan Pendekatan Random Effect 
 
 

STATISTIK DESKRIPTIF  

 DCKPN DRWAD CG DRWAD_CG LLRD LOAN RWAB CAPBUF 
 Mean -0.001878  0.026436  0.953125  0.027237  0.004871  0.599806  30.68875  0.092344 
 Median -0.002236  0.002034  1.000000  0.000000  0.001069  0.626900  31.00600  0.077000 
 Maximum  0.009925  1.117867  1.000000  1.117867  0.198922  0.942100  33.59300  0.385000 
 Minimum -0.010725 -0.273109  0.000000 -0.273109 -0.045684  0.069090  24.27500  0.019000 
 Std. Dev.  0.004819  0.196266  0.213042  0.193048  0.027953  0.127795  1.970044  0.062718 
 Observations  64  64  64  64  64  64  64  64 

 

UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2013
Observations 64

Mean       5.99e-18
Median  -0.000322
Maximum  0.009865
Minimum -0.008202
Std. Dev.   0.004262
Skewness   0.288274
Kurtosis   2.357383

Jarque-Bera  1.987641
Probability  0.370160
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RANDOM EFFECT 

Dependent Variable: DCKPN   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/24/15   Time: 14:01   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 23   
Total panel (unbalanced) observations: 64  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.019115 0.009363 -2.041509 0.0459 

DRWAD -0.007083 0.008332 -0.850106 0.3989 
CG -0.000344 0.001816 -0.189483 0.8504 

DRWAD_CG 0.008609 0.008541 1.007862 0.3179 
LLRD 0.038154 0.018186 2.098022 0.0404 
LOAN -0.002015 0.003347 -0.601990 0.5496 
RWAB 0.000583 0.000296 1.971387 0.0536 

CAPBUF 0.008127 0.007169 1.133614 0.2618 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.003786 0.7468 

Idiosyncratic random 0.002205 0.2532 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.244285     Mean dependent var -0.000598 

Adjusted R-squared 0.149821     S.D. dependent var 0.002525 
S.E. of regression 0.002331     Sum squared resid 0.000304 
F-statistic 2.586004     Durbin-Watson stat 1.927346 
Prob(F-statistic) 0.022023    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.110217     Mean dependent var -0.001878 

Sum squared resid 0.001302     Durbin-Watson stat 0.450628 
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UJI MULTIKOLINEARITAS 
 DRWAD CG DRWAD_CG LLRD LOAN RWAB CAPBUF 

DRWAD  1.000000  0.049579  0.984186  0.629360 -0.093131 -0.105629  0.486159 
CG  0.049579  1.000000  0.031537 -0.013814 -0.158984  0.104165  0.061811 

DRWAD_CG  0.984186  0.031537  1.000000  0.637401 -0.086172 -0.114465  0.476820 
LLRD  0.629360 -0.013814  0.637401  1.000000 -0.238361 -0.211696  0.413395 
LOAN -0.093131 -0.158984 -0.086172 -0.238361  1.000000  0.146134 -0.211393 
RWAB -0.105629  0.104165 -0.114465 -0.211696  0.146134  1.000000 -0.463885 

CAPBUF  0.486159  0.061811  0.476820  0.413395 -0.211393 -0.463885  1.000000 

 
 
 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 
 
 
 
 
UJI OTOKORELASI 
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LAMPIRAN 3  

LAPORAN KEUANGAN (SAMPLE): terlampir  

HASIL DISKRESI MODEL I  

Keterangan Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
No Tahun Perusahaan DCKPN D∆RWA CG D∆RWA*CG  ∆LLR LOAN RWAB CAPBUF 
1 2011 INPC -0,0022 -0,1365 1 -0,1365 -0,0004 0,06909 30,035 0,057 

 2012  -0,002 -0,0005 1 -0,0005 0,0086 0,69842 30,114 0,047 

 2013  -0,0012 -0,216 1 -0,216 -0,0212 0,73993 30,334 0,085 

2 2011 BBKP -0,0085 0,08876 1 0,08876 0,00769 0,63536 30,631 0,046 

 2012  -0,0079 -0,0221 1 -0,0221 0,00417 0,71259 30,932 0,073 

 2013  -0,0098 0,03876 1 0,03876 0,00098 0,69312 31,080 0,048 

3 2011 BNBA 0,00038 -0,0607 1 -0,0607 0,00207 0,43959 28,073 0,166 

 2012  -0,0013 -0,2552 1 -0,2552 0,00752 0,55155 28,359 0,120 

 2013  -0,0011 -0,0625 1 -0,0625 -0,0057 0,64330 28,436 0,112 

4 2011 BACA -0,0023 -0,0181 1 -0,0181 0,00122 0,41607 28,235 0,213 

 2012  -0,0053 -0,1211 1 -0,1211 0,00299 0,37460 28,579 0,136 

 2013  -0,0047 -0,0906 1 -0,0906 0,00022 0,49974 28,765 0,100 

5 2011 BBCA -0,0025 0,19458 1 0,19458 -0,0033 0,47446 32,851 0,055 

 2012  -0,0019 -0,0168 1 -0,0168 -0,0006 0,52959 33,128 0,047 

 2013  0,0028 0,03619 1 0,03619 0,00102 0,57964 33,243 0,062 

6 2011 BNGA -0,0034 0,09116 1 0,09116 0,00691 0,72134 32,382 0,055 

 2012  -0,0035 -0,0942 1 -0,0942 0,00112 0,73717 32,627 0,051 

 2013  -0,004 -0,0264 1 -0,0264 0,00241 0,71311 32,585 0,071 
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7 2011 BDMN 0,00657 0,03752 1 0,03752 0,00503 0,64002 32,060 0,080 

 2013  0,00581 -0,0121 1 -0,0121 0,00014 0,59743 32,289 0,109 

8 2011 BEKS 0,00227 1,11787 1 1,11787 0,19892 0,39238 27,116 0,334 

 2013  -0,0107 -0,1304 1 -0,1304 0,02375 0,73592 29,204 0,053 

9 2011 BNII 0,0051 0,06205 1 0,06205 0,01327 0,66793 31,644 0,045 

 2012  0,00489 -0,0265 1 -0,0265 -0,0048 0,66170 31,874 0,038 

 2013  0,0012 0,1046 1 0,1046 -0,001 0,65722 31,992 0,048 

10 2011 BKSW -0,0079 -0,065 1 -0,065 0,00145 0,65630 28,089 0,019 

 2012  -0,0048 0,28081 1 0,28081 0,00088 0,55732 28,178 0,385 

 2013  -0,0036 0,65815 1 0,65815 -0,0022 0,68542 28,664 0,198 

11 2011 BMRI 0,00242 0,19512 1 0,19512 -0,0052 0,54739 33,122 0,054 

 2012  0,00036 -0,1343 1 -0,1343 0,00268 0,56369 33,369 0,070 

 2013  0,00261 -0,0332 1 -0,0332 0,00638 0,60505 33,593 0,075 

12 2011 MEGA 0,00643 0,10406 1 0,10406 -0,0005 0,46304 30,930 0,070 

 2013  0,00473 0,01012 1 0,01012 -0,0018 0,41378 30,802 0,088 

13 2011 BCIC -0,0051 -0,065 1 -0,065 -0,0457 0,58441 29,362 0,032 

14 2011 BBNI 0,00029 -0,0036 1 -0,0036 0,00033 0,54854 32,583 0,106 

 2012  0,00087 0,11804 1 0,11804 0,00055 0,54683 32,697 0,096 

 2013  -0,0017 0,08827 1 0,08827 -0,0008 0,60228 32,984 0,087 

15 2011 NISP -0,0024 0,15113 1 0,15113 0,00082 0,62903 24,275 0,096 

 2012  -0,0003 -0,1001 1 -0,1001 0,00362 0,68983 31,539 0,066 

 2013  -0,0012 0,03054 1 0,03054 0,00711 0,66630 31,634 0,085 

16 2011 BSWD -0,0059 -0,19 1 -0,19 0,0074 0,68243 27,690 0,189 

 2012  -0,0006 -0,2731 1 -0,2731 0,00168 0,69038 27,863 0,152 

 2013  -0,0039 0,23032 1 0,23032 -0,0069 0,72352 27,991 0,131 
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17 2011 PNBN -0,0001 0,05238 1 0,05238 0,01024 0,52522 31,796 0,087 

 2012  -0,004 0,03285 1 0,03285 0,00785 0,56975 32,035 0,095 

 2013  -0,0019 -0,0208 1 -0,0208 -0,01 0,62477 32,256 0,067 

18 2011 BNLI -0,0046 -0,0847 1 -0,0847 -0,0016 0,71808 31,603 0,061 

 2012  -0,0037 0,08812 1 0,08812 -0,0041 0,68632 31,865 0,061 

 2013  -0,0038 0,08769 1 0,08769 0,00019 0,94210 32,138 0,079 

19 2011 BBRI 0,00993 -0,0204 1 -0,0204 0,01396 0,61087 32,939 0,058 

 2012  -0,003 0,02449 1 0,02449 0,00841 0,60738 33,044 0,070 

 2013  0,00112 0,14623 1 0,14623 -0,0047 0,63620 33,190 0,090 

21 2011 BVIC -0,0061 0,06267 1 0,06267 0,07354 0,34343 29,194 0,028 

 2012  -0,0094 -0,0358 1 -0,0358 -0,0289 0,49162 29,637 0,069 

 2013  -0,0085 0,00454 1 0,00454 -0,0001 0,54511 29,859 0,100 

22 2011 BJBR 0,00609 -0,0795 1 -0,0795 0,01002 0,50791 30,388 0,149 

 2012  0,00662 -0,092 1 -0,092 -0,0031 0,49585 30,624 0,104 

 2013  0,00587 0,06512 1 0,06512 0,00369 0,49935 30,602 0,101 

23 2011 MCOR -0,0046 0,12477 0 0 0,01482 0,68025 28,700 0,091 

 2012  -0,0031 -0,2382 0 0 0,00524 0,71704 29,140 0,037 

 2013  -0,0068 0,01758 1 0,01758 -0,0086 0,69670 29,186 0,059 

24 2011 BBTN -0,0106 0,03258 1 0,03258 0,00276 0,71218 31,136 0,087 

 2012  -0,0078 -0,0221 1 -0,0221 0,00166 0,66581 31,343 0,070 

 2013  -0,0091 0,06217 0 0 -0,0003 0,67482 31,472 0,097 
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 HASIL DISKRESI MODEL II  

 Y X1 X2 X3 X4 
No Tahun Perusahaan CKPN LOAN ∆NPL NPL LLR 
1 2011 INPC 0,00806 0,06909 2,227E-16 0,0258 0,0113497 
 2012  0,00704 0,69842 -1,1E-15 0,0185 0,015017954 
 2013  0,00415 0,73993 5,3992E-16 0,0085 0,000496187 
2 2011 BBKP 0,00463 0,63536 -7,159E-17 0,0322 0,016312999 
 2012  0,00423 0,71259 -3,847E-17 0,0283 0,015689029 
 2013  0,00199 0,69312 -6,089E-17 0,0278 0,014249679 
3 2011 BNBA 0,00870 0,43959 -4,433E-15 0,0225 0,005929608 
 2012  0,00470 0,55155 -1,485E-15 0,0107 0,008255361 
 2013  0,00324 0,64330 -1,206E-15 0,0063 0,00182322 
4 2011 BACA 0,00297 0,41607 -5,001E-16 0,0103 0,000777695 
 2012  0,00022 0,37460 2,7689E-15 0,0081 0,003821136 
 2013  0,00340 0,49974 -3,071E-15 0,0211 0,003235162 
5 2011 BBCA 0,00265 0,47446 -3,082E-18 0,006 0,01204125 
 2012  0,00283 0,52959 -2,618E-18 0,0049 0,009988189 
 2013  0,00723 0,57964 0 0,0038 0,009068444 
6 2011 BNGA 0,00851 0,72134 3,4806E-18 0,0253 0,022775113 
 2012  0,00845 0,73717 -2,038E-17 0,0264 0,020285552 
 2013  0,00686 0,71311 -5,066E-18 0,0229 0,018599229 
7 2011 BDMN 0,02023 0,64002 -4,223E-17 0,0325 0,021160268 
 2012  0,02562 0,61632 -5,13E-17 0,0271 0,015709483 
 2013  0,01708 0,59743 6,4188E-18 0,0262 0,014632902 
8 2011 BEKS 0,10789 0,39238 -2,679E-13 0,5096 0,186605978 
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 2012  0,04834 0,59308 1,3849E-15 0,0912 0,036115734 
 2013  0,02262 0,73592 -4,165E-15 0,0995 0,038489703 
9 2011 BNII 0,01805 0,66793 -1,264E-16 0,0309 0,017983937 
 2012  0,01462 0,66170 -4,636E-17 0,0214 0,011764512 
 2013  0,00946 0,65722 3,5414E-17 0,017 0,009089622 

10 2011 BKSW 0,00081 0,65630 -2,008E-15 0,0208 0,006738056 
 2012  0,00215 0,55732 -2,31E-15 0,0156 0,005269328 
 2013  0,00119 0,68542 -1,077E-15 0,0073 0,003150504 

11 2011 BMRI 0,01396 0,54739 -4,447E-18 0,024 0,025527734 
 2012  0,01098 0,56369 -5,436E-18 0,0218 0,021933738 
 2013  0,01205 0,60505 3,1465E-18 0,0174 0,02204364 

12 2011 MEGA 0,01187 0,46304 1,5505E-17 0,009 0,005392314 
 2012  0,00647 0,51362 1,793E-16 0,0098 0,00631517 
 2013  0,01344 0,41378 9,1998E-18 0,0209 0,005150285 

13 2011 BCIC 0,07450 0,58441 -1,725E-14 0,2484 0,119560611 
 2012  0,01289 0,71585 -1,783E-15 0,0624 0,019523892 
 2013  0,07694 0,73149 5,4987E-15 0,039 0,013235026 

14 2011 BBNI 0,01735 0,54854 -2,816E-17 0,0428 0,027988483 
 2012  0,01564 0,54683 -2,675E-17 0,0361 0,023503505 
 2013  0,01062 0,60228 -1,8E-17 0,0281 0,020724759 

15 2011 NISP 0,00686 0,62903 -1,396E-16 0,0199 0,012412159 
 2012  0,00701 0,68983 -6,685E-17 0,0126 0,012274311 
 2013  0,00517 0,66630 -2,527E-17 0,0091 0,012921463 

16 2011 BSWD 0,00582 0,68243 -9,998E-15 0,0355 0,013268982 
 2012  0,00680 0,69038 -8,844E-15 0,0198 0,0108662 
 2013  0,00449 0,72352 5,707E-15 0,014 0,005063662 
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17 2011 PNBN 0,01594 0,52522 -7,34E-17 0,0437 0,014344256 
 2012  0,00994 0,56975 -1,499E-16 0,0356 0,016035302 
 2013  0,00622 0,62477 2,9571E-17 0,0169 0,008799489 

18 2011 BNLI 0,00747 0,71808 -9,479E-17 0,0265 0,020977297 
 2012  0,00585 0,68632 -6,612E-17 0,0204 0,013191297 
 2013  0,00401 0,94210 -2,504E-17 0,0137 0,01023995 

19 2011 BBRI 0,02344 0,61087 -1,187E-17 0,0279 0,034607846 
 2012  0,00909 0,60738 -1,107E-17 0,0232 0,033946702 
 2013  0,01125 0,63620 -4,172E-18 0,0183 0,026621151 

20 2011 BTPN 0,01914 0,67573 -1,101E-16 0,0114 0,00986653 
 2012  0,01952 0,64972 -3,001E-17 0,0072 0,006634672 
 2013  0,01519 0,65737 1,5231E-17 0,0058 0,006501762 

21 2011 BVIC 0,01274 0,34343 -2,581E-15 0,0504 0,03257413 
 2012  0,00158 0,49162 -6,778E-17 0,0238 0,020648565 
 2013  0,00184 0,54511 -9,615E-16 0,023 0,016924211 

22 2011 BJBR 0,01494 0,50791 -1,496E-16 0,0186 0,013224001 
 2012  0,01338 0,49585 1,5795E-16 0,0122 0,009328054 
 2013  0,01538 0,49935 1,0728E-16 0,0222 0,008549682 

23 2011 MCOR 0,00519 0,68025 2,2965E-16 0,0208 0,013011257 
 2012  0,00671 0,71704 -3,099E-16 0,0218 0,01114091 
 2013  0,00179 0,69670 -4,465E-16 0,0198 0,0050169 

24 2011 BBTN 0,00220 0,71218 -7,458E-17 0,0326 0,010603397 
 2012  0,00348 0,66581 1,5036E-16 0,0275 0,009027983 
 2013  0,00578 0,67482 3,6689E-17 0,0409 0,007059713 
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HASIL DISKRESI MODEL III  

Keterangan Y X1 X2 X3 X4 X5 
No Tahun Perusahaan ∆RWA ALG ∆Bankruptcy SIZE LLRtoTL LTD 
1 2011 INPC 0,07903 30,0363962 0,09605819 30,467939 0,017951832 0,76140 
 2012  0,21952 30,1397377 0,12485337 30,5851726 0,026228549 0,82222 
 2013  -0,00367 30,2916855 -0,1946872 30,6543087 0,00077803 0,87431 
2 2011 BBKP 0,30198 30,9411387 -0,4253576 31,4915269 0,032260472 0,72922 
 2012  0,14719 31,199445 0,27887257 31,6772859 0,030517151 0,85018 
 2013  0,20165 31,3954607 0,12803641 31,8159652 0,023488881 0,84382 
3 2011 BNBA 0,28696 26,7772353 -0,2015285 28,610062 0,016427203 0,54185 
 2012  0,07643 27,2702937 -0,0137374 28,7172735 0,02119122 0,67533 
 2013  0,25250 27,5993438 -0,0209412 28,8790634 0,009488715 0,77951 
4 2011 BACA 0,34382 27,3590857 -1,0500876 29,1124903 0,010372972 0,50603 
 2012  0,18605 27,5226539 -0,2446062 29,1775062 0,009868253 0,44238 
 2013  0,20270 27,7686826 -0,0102531 29,3655358 0,010530276 0,59263 
5 2011 BBCA 0,25826 31,8717161 1,15774367 33,4130572 0,032663484 0,55462 
 2012  0,11469 31,7146925 -0,0510002 33,5762018 0,025427648 0,62535 
 2013  0,15319 31,9683833 0,01767133 33,7245778 0,020244914 0,69348 
6 2011 BNGA 0,24510 32,1660636 -0,0207731 32,5984208 0,04083775 0,87939 
 2012  0,03933 32,3609842 0,14478999 32,7478234 0,033718443 0,93283 
 2013  0,12467 32,5128263 -0,3506049 32,9163165 0,030705856 0,93220 
7 2011 BDMN 0,21791 30,7545067 0,51018492 32,4050185 0,042941358 0,95142 
 2012  0,01100 30,9359013 0,31619472 32,5889038 0,030508914 1,02000 
 2013  0,17901 31,0365051 -0,0880829 32,6795385 0,026291638 1,03534 
8 2011 BEKS 1,75129 26,7446599 -0,5226356 28,0767461 0,313573575 0,52832 
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 2012  0,33597 27,6907884 1,42879922 29,4216197 0,673557538 0,68269 
 2013  0,18662 28,4734078 0,57670138 29,6700231 0,088593014 0,83681 
9 2011 BNII 0,22963 31,4101085 0,22127123 31,9502468 0,03727958 0,83773 
 2012  0,11836 31,6651713 0,26052539 32,1840462 0,022950283 0,89314 
 2013  0,24602 31,8715982 0,05529803 32,3826517 0,017058046 0,88529 

10 2011 BKSW 0,08930 27,1672846 3,20044596 28,5826466 0,012239925 0,71977 
 2012  0,48625 27,5569738 1,9913174 28,910236 0,011177883 0,75740 
 2013  1,00356 27,8907766 -0,739589 29,166738 0,007375601 0,87626 

11 2011 BMRI 0,24765 33,0272662 4,28156837 33,7397676 0,06214531 3,57354 
 2012  0,12178 33,2570588 0,01773296 33,944373 0,05205459 3,36206 
 2013  0,20439 33,4827565 0,11915905 34,08562 0,046862543 3,37625 

12 2011 MEGA 0,30881 29,5894915 0,09140975 31,5744839 0,015160531 0,56771 
 2012  -0,43749 30,264511 0,04214576 31,7566871 0,01655709 0,64710 
 2013  0,15207 31,0117411 0,21199836 31,8087736 0,010695078 0,53687 

13 2011 BCIC 0,50721 28,6576325 0,24380904 30,0090741 0,377151432 0,70806 
 2012  0,05894 29,2860286 0,13883279 30,2057074 0,051126525 0,83903 
 2013  -0,08134 29,9604985 0,07243037 30,3549506 0,022066231 0,82814 

14 2011 BBNI 0,11404 32,4877283 0,47771466 33,146788 0,06172866 0,70152 
 2012  0,24653 32,6412909 0,03631532 33,3316592 0,054319463 0,70703 
 2013  0,20698 32,835785 -0,0125282 33,4400746 0,044136971 0,77910 

15 2011 NISP 0,35545 30,2230446 0,14978085 31,5458713 0,026661765 0,79999 
 2012  0,09555 30,5305654 0,10943599 31,7226018 0,023753844 0,86721 
 2013  0,21741 30,7864768 0,08071152 32,0022615 0,025224294 0,86786 

16 2011 BSWD 0,17354 26,5585643 0,18499706 28,082308 0,021532553 0,87376 
 2012  0,12733 26,758722 -0,6811144 28,3635946 0,021513322 0,85706 
 2013  0,55426 27,0254517 0,3864539 28,5634769 0,009100639 0,93207 
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17 2011 PNBN 0,23881 30,8334366 0,1038669 32,3223262 0,039118602 0,76044 
 2012  0,22122 31,0992993 -0,0987457 32,4573764 0,035926705 0,82893 
 2013  0,13988 31,3448434 0,02910404 32,6335746 0,018953562 0,90521 

18 2011 BNLI 0,26182 31,2372575 -2,5532407 31,9329846 0,038628443 1,16015 
 2012  0,27641 31,321826 -0,0587956 32,2493444 0,025964869 1,10284 
 2013  0,24776 31,6175835 0,20774318 32,5122961 0,019787731 1,18363 

19 2011 BBRI 0,10532 33,0526322 0,09422782 33,6331427 0,072030857 0,74018 
 2012  0,14571 33,2152136 -0,0078446 33,7835395 0,068469504 0,74273 
 2013  0,24389 33,3933311 0,09407247 33,943367 0,054470078 0,77917 

20 2011 BTPN 0,31428 29,6864496 0,27230444 31,1726345 0,022041044 0,91388 
 2012  0,24372 30,2269891 -0,1800137 31,4737185 0,013464509 0,85098 
 2013  0,16368 30,4810663 0,05789325 31,7100851 0,012806059 0,86181 

21 2011 BVIC 0,44344 28,7923937 -0,7403682 29,963636 0,123703658 0,39782 
 2012  0,22214 29,1723241 0,71984088 30,0993378 0,07646352 0,62735 
 2013  0,27151 29,5498691 -0,182599 30,294969 0,04369966 0,67941 

22 2011 BJBR 0,23570 30,6512339 -2,1221424 31,402533 0,030994798 0,71136 
 2012  -0,02170 30,8310155 2,07275661 31,6282793 0,023632279 0,72952 
 2013  0,24516 31,0710041 -0,1182547 31,8914573 0,022863498 0,74265 

23 2011 MCOR 0,43967 28,0487865 0,1308268 29,1022217 0,036317286 0,81698 
 2012  0,04573 28,9645785 -0,1531177 29,4955343 0,024743189 0,79587 
 2013  0,25185 29,1518658 0,36540651 29,5020916 0,007153829 0,80830 

24 2011 BBTN 0,20707 31,4017143 0,02662522 31,8561825 0,01902332 1,02433 
 2012  0,12911 31,6203817 0,15508416 32,1210213 0,016769985 0,95752 
 2013  0,21489 31,8412837 -0,1288799 32,3472728 0,01347805 0,93483 
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