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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, Good 

Corporate Governance, PSAK 50/55 (2006), and Basel II. 

 

PENDAHULUAN 

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 menyalurkan kredit. 

Pada dasarnya dalam menyalurkan 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 Bank berpotensi mengalami kerugian, Bank harus 

mengantisipasinya dengan melakukan penghitungan cadangan kerugian akibat penyaluran 

kredit tersebut. 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 
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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.  

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 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. Berbicara mengenai 

unexpected loss, 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) 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, 
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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 kinerja tertentu. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya tindakan 

opportunistik 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 diskresi CKPN terlalu tinggi berdampak menurunkan 

laba bank, namun disisi lain meningkatkan level manajemen risiko yang sudah diantisipasi 

(expected loss). Sedangkan, jika nilai diskresi 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 

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.  
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Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan diskrsi 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebagai alat manajemen laba dan implikasinya 

terhadap risiko kredit perbankan melalui diskresi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. 

 

TEORI DAN KAJIAN LITERATUR 

Landasan Teori 

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. Pada lembaga 

perbankan selain akan 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). Adanya 

hubungan keagenan yang kompleks tersebut, membuka peluang bagi Bank untuk 

melakukan praktik 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. 

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

sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan. Kedua, memandang 

manajemen laba dari perspektif kontrak efisien. 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. Dalam hal ini komponen akrual yang biasa dijadikan alat untuk 

manajemen laba adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan atas kerugian atas portfolio kredit dan 

pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi. 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. Adanya penggunaan CKPN sebagai alat 

manajemen laba diduga memberikan dampak langsung terhadap kondisi risiko perbankan 

(Noerden et al, 2013). Manajemen risiko oleh Smith (1990), yaitu proses identifikasi, 

pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan 

penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau 

kerugian pada perusahaan. 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 
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yang dipersyaratkan oleh regulator. Berbicara mengenai modal, bank di Indonesia 

diharuskan untuk mencapai tingkat kecukupan penyediaan modal minimum yang dihitung 

berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR adalah kumpulan aset 

dalam neraca (on/off-balance sheet) yang telah dikalikan dengan bobot risiko. 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, 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 mengembangkan model empiris 

sendiri untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar untuk masing-masing individu atau 

kelompok klien mereka.  

 

Hipotesis 

Tingkat kecukupan dan akurasi dalam perhitungan CKPN tidak hanya berdampak 

laba,melainkan juga terhadap risiko. Hal ini didasarkan pernyataan bahwa jika nilai diskresi 

CKPN terlalu tinggi berdampak menurunkan laba bank, namun disisi lain meningkatkan level 

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

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. Kebutuhan modal untuk menutup risiko disesuaikan 

dengan menggunakan ATMR. Kondisi ini mengisyaratkan jika kondisi modal tinggi akibat 

diskresi CKPN, maka terdapat peningkatan bank melakukan diskresi terhadap ATMR, guna 

menyesuaikan kebutuhan untuk menutupi unexpected loss. 

H1: Tingkat diskresi risk based capital berpengaruh terhadap earnings management.  

 

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. Good Corporate Governance adalah bentuk manajemen risiko perbankan 

yang dipercaya dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola 

perusahaan termasuk kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba. Sehingga 

dipercaya dengan Good Corporate Governance yang baik, praktik manajemen laba 

perbankan dapat menurun.  

H2: Good Corporate Governance memoderasi pengaruh diskresi risk based capital 

terhadap earnings management. 
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METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Desain Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing) dengan melakukan pengujian hubungan 

terhadap semua variabel yang diteliti (causal research). Penelitian ini merupakan studi 

empiris menggunakan data panel (pooling data). Tahapan pengujian hipotesis dalam 

penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, mengestimasi total accrual dan 

memisahkan komponen discretionary accrual dari komponen non discretionary accrual 

dengan menggunakan nilai residual pada model penelitian. Kemudian, melakukan regresi 

komponen discretionary (proksi nilai earnings management) dengan variabel independen 

berupa diskresi risk based capital, variabel moderasi berupa Good Corporate Governance 

dan beberapa variabel kontrol. Kedua, dilakukan dengan pengujian pengaruh diskresi risk 

based capital terhadap earnings management.  

Variabel dan Pengukurannya 

Penelitian ini menggunakan empat jenis variabel yaitu variabel independen, dependen, 

moderasi dan kontrol. Variabel independen yang digunakan adalah diskresi risk based 

capital. Pengukuran variabel ini menggunakan nilai dari model diskresi Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) dengan menggunakan nilai residual dari model penelitian. Adapun 

komponen pembentuk nilai diskresi terdiri dari rata-rata pertumbuhan kredit, perubahan 

kebangkrutan perbankan yang diukur menggunakan altman zscore, total asset perbankan, 

akumulasi penyisihan kerugian penurunan nilai dibagi total pinjaman, dan total pinjaman 

yang dibagi dengan total simpanan di bank. Adapun nilai ATMR hanya menggunakan ATMR 

kredit. Variabel dependen penelitian ini adalah earnings management yang diproksikan 

dengan akrual diskresioner (discretionary accrual) menggunakan model penelitian Noerden 

et al, 2013. Komponen pembentuk total akrual ini terdiri dari jumlah pinjaman awal tahun, 

perubahan pinjaman kredit bermasalah, jumlah kredit bermasalah awal tahun, dan 

akumulasi total cadangan kerugian penurunan nilai. Adapun variabel moderasi yang 

digunakan adalah Good Corporate Governance yang diukur dengan variabel dummy 

menggunakan hasil self assessment laporan tahunan perbankan, dimana jika hasil peringkat 

komposit baik dan sangat baik diberikan nilai 1, sementara jika sisanya diberikan nilai 0. 

Kemudian variabel kontrol yang digunakan yaitu perubahan akumulasi cadangan kerugian 

penurunan nilai, jumlah total pinjaman, nilai Ln ATMR kredit, dan capital buffer.  

Populasi dan sampel 

Objek dalam penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan yang sudah go public, 

terdaftar dan telah melakukan pelaporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode tahun 2011-2013 yaitu sebanyak 32 perbankan. Data diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
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berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria ini, maka jumlah sampel 

yang memenuhi kriteria yaitu 24 perbankan. 

Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data arsip atau data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dan tersedia di 

(http://www.idx.co.id/) tahun 2011-2013. 

Analisis data 

Penelitian menggunakan satu model, yaitu untuk menguji pengaruh risk based capital 

terhadap earnings management) dan pengaruh adanya Good Corporate Governance 

terhadap hubungan variabel risk based capital terhadap earnings management melalui 

analisis regresi berganda (multiple linear regression) data panel. Adapun analisa data 

menggunakan bantuan program Eviews 7. Hasil penelitian berupa analisis statistik deskriptif 

dan teknik pengujian hipotesis. 

Model Penelitian 

DCKPNit = α0 + α1 D∆RWAit + α2 CGit + α3 D∆RWAit*CGit + α4 ∆LLRit-1 + α5 LOANit-1 + 

α6 RWABit -1+ α7 CAPBUFit-1 

Keterangan: 

DCKPNit = Komponen diskresioner dari penyisihan kerugian penurunan nilai kredit  

D∆RWAit = Komponen diskresioner perubahan ATMR  

CGit = Peringkat nilai komposit dari GCG hasil penilaian self assessment  

D∆RWA*CGit =  Komponen variabel moderasi GCG 

∆LLRit-1 = Perubahan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit  

LOANit-1 = Total pinjaman 

RWABit-1 = Logarithm Natural ATMR kredit  

CAPBUFit-1 = Nilai rasio CAR – 8%  

HASIL PENELITIAN 

Analisis statistik deskriptif 

Hasil diskresi variabel CKPN, menunjukkan rata-rata komponen diskresi penyisihan 

kerugian penurunan nilai sebesar -0.001878 dan standar deviasi dengan nilai 0.004819. 

Nilai maksimum sebesar 0.009925 milikBank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tahun 2011 dan 

nilai dikresi penyisihan kredit terendah dimiliki oleh Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) pada 
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tahun 2013 sebesar -0.010725. Kemudian, nilai diskresi ATMR tertinggi dalam penelitian ini 

adalah bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) tahun 2011 dengan nilai  1.117867 dan terendah 

dimiliki oleh Bank Swadesi Tbk atau Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) pada tahun 2012 

dengan nilai -0.273109 dan rata-rata dari seluruh sampel adalah sebesar 0.026436 dengan 

standar deviasi 0.196266. CG merupakan variabel dummy Good Corporate Governance 

dengan hasil 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 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. Kemudian hasil dari variabel moderasi 

DRWAD_CG yang diperoleh dengan mengalikan nilai diskresi aktiva tertimbang menurut 

risiko kredit dengan hasil peringkat nilai komposit penilaian self assessment, nilai maksimum 

yang didapatkan sebesar 1.117867 milik Bank Pundi Indonesia Tbk (BEKS) tahun dan nilai 

terendah dimiliki oleh Bank Swadesi Tbk atau Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) pada 

tahun 2012 dengan nilai -0.273109. Nilai rata-rata dari seluruh sampel adalah sebesar 

0.027237 dengan standar deviasi 0.193048. Kemudian hasil dari variabel kontrol berupa 

perubahan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai, tertinggi yaitu Bank Pundi 

Indonesia Tbk (BEKS) tahun 2011 sebesar 0.198922 dan LLRD terendah yaitu Bank Mutiara 

Tbk tahun 2011 sebesar -0.045684. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0.004871 

dan nilai standar deviasi sebesar 0.027953. Kemudian variabel kontrol LOAN berupa jumlah 

pinjaman yang diberikan tertinggi sebesar 0.942100 dimiliki oleh Bank Permata Tbk (BNLI) 

tahun 2013 dan Bank Artha Graha Internasional Tbk memiliki nilai terendah sebesar 

0.069090 pada tahun 2011. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0.599806 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0.127795. Selanjutnya variabel kontrol Nilai absolut aktiva 

tertimbang menurut risiko kredit dengan nilai tertinggi sebesar 33.59300 dimiliki oleh Bank 

Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2013 dan nilai terendah diperoleh oleh Bank OCBC 

NISP Tbk (NISP) tahun 2011 sebesar 24.27500. Variabel ini memiliki nilai rata-rata 

sebesar 30.68875 dan nilai standar deviasi sebesar 1.970044. Terakhir berupa variabel 

Capital Buffer (CAPBUF) yang tertinggi adalah Bank QNB Kesawan Tbk tahun 2012 dengan 

nilai 0.385000 dan terendah adalah Bank QNB Kesawan Tbk tahun 2011 sebesar 

 0.019000. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar  0.092344 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.062718 

Analisa Data Panel 

Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis selanjutnya maka 

terlebih dahulu harus dilakukan uji chow dan uji hausman.Uji chow untuk menganalisa 

penggunaan model common dan fixed effect. Sementara uji hausman untuk menganalisa 
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penggunaan model fixed dan random effect. Adapun penelitian ini menggunakan model 

random effect.  

Uji Asumsi Klasik 

Hasil pengujian asumsi klasik awal menunjukkan terdapat variabel yang belum memenuhi 

asumsi klasik baik uji normalitas, otokorelasi, multikolinieritas, maupun heteroskedastisitas 

sehingga, dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural untuk mendapatkan 

hasil pengujian yang lebih baik dan valid. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai JB dibawah 

2 dan probabilitas diatas 5% maka data terdistribusi normal. Kemudian pada uji otokorelasi 

diperoleh nilai DW sebesar 1.92 maka data tidak terdapat otokorelasi. Hasil multikolinearitas 

menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak berhubungan datu dengan lainnya 

dengan nilai tidak melebihi 0.85, namun terdapat nilai sebesar 0.98 berupa variabel 

moderasi yang memang lazim terjadi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan probabilitas 

sebesar 80,14% maka tidak terdapat heteroskedastisitas.    

Hasil pengujian hipotesis 

Berdasarkan hasil uji statistik t untuk pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa 

diskresi Risk Based Capital tidak mempengaruhi earnings management. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis nilai p-value pada variabel DRWAD atau D∆RWAD (α1) sebesar 0.3989 

dan nilai t statistic sebesar -0.850106. Selanjutnya, hipotesis kedua membuktikan bahwa 

Good Corporate Governance tidak memoderasi pengaruh diskresi risk based capital 

terhadap earnings management. Hasil Uji t hipotesis kedua dibuktikan dengan nilai p-value 

DRWAD_CG atau D∆RWA*CG (α3) sebesar 0.3179 dan t statistic sebesar 1.007862. 

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

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

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.  

 

PEMBAHASAN 

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. Hasil hipotesis pertama membuktikan bahwa Risk Based Capital 

tidak berpengaruh terhadap Earnings Management. 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, 
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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 

mengembangkan model empiris sendiri untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar untuk 

masing-masing individu atau kelompok klien mereka. 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 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, 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.. 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. 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. Hasil hipotesis kedua membuktikan bahwa 

Good Corporate Governance tidak mampu menurunkan praktik Earnings Management 

melalui Risk Based Capital. 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 
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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 mematuhi peraturan regulator saja (mandatory 

compliance), tetapi dalam pelaksanaanya tidak efektif.  

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. Basel III memperkuat 

ketentuan penyediaan modal minimum Bank mencapai 12%.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

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 diskresi Risk Based Capital tidak 

berpengaruh terhadap Earnings Management dan Good Corporate Governance terbukti 

tidak memperkuat pengaruh diskresi Risk Based Capital terhadap Earnings Management. 

Adapun 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 
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dasar perhitungan agar semakin sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, adanya 

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 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. 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. 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%. Bagi penelitian 

selanjutnya, dapat menggunakan sampel perusahaan dari perbankan yang tidak go public 

dan periode penelitian yang lebih panjang agar implikasi penelitian dapat terlihat dengan 

baik, kemudian menggunakan proksi Good Corporate Governance lainnya, seperti 

Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Reputasi Auditor dan Struktur 

Kepemilikan Perusahaan. Selain itu dapat 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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