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ABSTRAK 

Konservatisme adalah prinsip akuntansi adalah prinsip yang menuntut adanya 

standar verifikasi yang tinggi dalam mencatat keuntungan dan kerugian. Risiko 

perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan 

maupun tidak diperkirakan yang akan berdampak positif ataupun negatif terhadap 

pendapatan dan permodalan bank serta merupakan suatu hal yang harus sangat 

diperhatikan oleh sebuah bank. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

dari risiko-risiko perbankan terhadap konservatisme akuntansi bank setelah 

adanya perubahan standar dari GAAP ke IFRS. Risiko-risiko perbankan yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko 

likuiditas dan risiko operasional. Objek penelitian ini adalah perusahaan bank 

yang terdatar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Pemilihan sampel 

dalam penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode statistic 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil 

dari pengolahan data secara bersama-sama risiko keuangan perbankan memiliki 

pengaruh terhadap konservatisme akuntansi namun secara parsial menuunjukkan 

bahwa risiko kredit dan risiko pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap konservatisme, sedangkan risiko likuiditas dan risiko operasional 

memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap konservatisme. 

Kata Kunci: Konservatisme, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional. 
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ABSTRACT 

 

Accounting conservatism is an accounting principle that claim higher standart 

verification in gain and loss recognition. Bank risk is a potential event that maybe 

has a good or bad impact to bank’s income or capital. This research aim to see 

the effect of bank risks to accounting conservatism after the changing of GAAP to 

IFRS. Bank risk that use in this research is the financial risk that is credit risk, 

market risk, liquidity risk and operational risk. The object of this research is bank 

companies that listed at Bursa Efek Indonesia from 2009 to 2013. The sample 

selection method that use in this research is purposive sampling. And the statistic 

method is multiple regression. The result of this research is simutanously bank 

risks has an effect to accounting conservatism and partially credit risk and market 

risk has not significant effect to accounting conservatism in banking companies, 

eventhough liquidity risk and operasional risk has significant and negative effevt 

to accounting conservatism. 

 

Keywords: Conservatism, credit risk, market risk, liquidity risk, operasional risk.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun belakangan ini, dunia akuntansi disibukkan dengan adanya 

perubahan standar akuntansi yang mengatur penyusunan laporan bagi setiap 

entitas di seluruh dunia yaitu perubahan GAAP (General Accepted Accounting 

Principle)  ke IFRS (International Financial Reporting Standards). Perubahan 

standar dari GAAP ke IFRS dianggap membuat standar less prudent atau kurang 

hati-hati (Andre et al, 2013). Hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama, pada IFRS 

sudah tidak ada nya lagi istilah „prudent‟ atau „hati-hati‟ lalu yang kedua, IFRS 

mempergunakan berbagai macam pilihan fair value atau nilai wajar yang 

membuat standar tersebut tidak „berhati-hati, hal ini berarti didalm IFRS adanya 

penurunan sikap konservtif. Selain itu pada penlitiannya Andre et al (2013) 

menyatakan bahwa perubahan IFRS menurunkan tingkat konservatisme secara 

signifikan. 

Di Indonesia, perubahan standar akuntansi atau PSAK (Pernyataan 

Standar Akuntansi)  untuk menyesuaikan dengan IFRS sudah dilakukan sejak 

tahun 2008, konvergensi ini dilakukan secara bertahap oleh IAI atau Ikatan 

Akuntansi Indonesia sampai pada akhirnya terhitung tanggal 1 Januari 2012 

Indonesia telah menerapkan IFRS. Seperti yang telah dikatakan pada paragraf 

sebelumnya, IFRS memiliki standar yang cenderung tidak konservatif, untuk 
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menjadikan hal ini lebih real bisa dilihat dari perubahan PSAK setelah 

konvergensi ke IFRS. Standar akuntansi sebelum IFRS menerapkan asas 

konservatisme sebagai berikut contohnya, penerapan metode lower cost or market 

(LCOM) metode ini adalah metode yang dipergunakan untuk penilaian investasi 

yang bersifat temporer atau available for sale, dimana jika harga investasi di pasar 

mengalami kenaikan perusahaan tidak mengakui keuntungan tersebut namun bila 

harga di pasar mengalami penurunan perusahaan harus segera mengakuinya. 

Namun setelah perubahan ke IFRS hal ini tidak lagi dilakukan karea munculnya 

PSAK 50 yang mengatur investasi efek tertentu. Didalam PSAK no 50 ini 

dijelaskan bahwa untuk skeuritas-sekuritas yang bersifat available for sale atau 

temporer memiliki akuntansi nya yang baru yaitu, untuk biaya perolehannya 

dicatat sebesar cost perolehannya namun setelah itu dicatat sesuai dengan nilai 

wajar. Selisih dengan nilai wajar harus segera diakui sebagai kerugian atau 

keuntungan dan dicatatkan dalam laporan laba rugi entitas tersebut. Hal ini lah 

yang menjadi contoh kenapa IFRS dianggap tidak berhati-hati atau konservatif.  

FASB Statement of Concepts No. 2 mendefinisikan konservatisme sebagai 

reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian dan berusaha untuk menjamin bahwa 

ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi usaha dipertimbangkan 

secara memadai. Selain merupakan reaksi kehati-hatian terhadap suatu kondisi 

yang tidak pasti. Prinsip konservatisme merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Basu (1997) pada Financial Accounting 

Theory (William R Scott, 2012) menyatakan konservatisme sebagai prinsip 
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akuntansi dimana menuntut adanya standar verifikasi yang tinggi dalam mencatat 

keuntungan dan kerugian.  

Setelah melihat beberapa informasi diatas seharusnya konservatisme bisa 

dipergunakan sebagai salah satu kebijakkan yang diambil oleh perusahaan untuk 

menghadapi ketidakpastian karena kebijakan konservtisme ini merupakan salah 

satu wujud dari sikap berhati-hati, seperti yang terlihat pada metode LCOM. 

Metode ini diterapkan untuk menghadapi adanya perubahan-perubahan variabel 

diluar kontrol perusahaan. Ketidakpastian yang dialami oleh perusahaan bisa 

disebut sebagai risiko, Beberapa risiko yang sering dihadapi oleh perusahaan 

adalah risiko sistematik, risiko operasi, risiko litigasi serta risiko kebangkrutan. 

Namun berbeda dengan perusahaan pada umumnya, industri perbankan memiliki 

karakteristiknya sendiri. Menurut peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 menyatakan 

terdapat 8 risiko utama yang dihadapi oleh industri perbankan yaitu: risiko kredit, 

risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, 

risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Konservatisme sebagai salah satu 

perwujudan sikap hati-hati sebuah entitas tentu saja akan dipengaruhi oleh risiko-

risiko yang dihadapi oleh entitas sebagai salah satu tindak pencegahan terjadinya 

dampak buruk risiko. Namun setelah adanya perubahan dari GAAP ke IFRS ini 

apakah perusahaan khususnya bank sebagai sampel yang akan dibahas dalam 

penelitian ini masih mempergunakan asas konservatisme dalam kegiatan 

akuntansi nya? Ditambah lagi bank adalah sebuah lebaga atau entitas yang harus 
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bersikap sangat konservatif didalam operasionalnya, didukung dengan peraturan 

peraturan dari Bank Indonesia yang cenderung sangat konservatif. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian 

pada hubungan risiko perusahaan terhadap konservatisme akuntansi. Zmijewski 

(1981) dalam Almilia (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan 

maka perusahaan juga akan cenderung menerapkan prinsip konservatisme. Hasil 

ini didukung oleh penelitian Putu Diah (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi 

risiko suatu entitas makan perusahaan akan melakukan metode yang lebih 

konservatif. Namun penilitian Chyntia Sari & Desi (2009) dan Almilia (2005) 

menghasilkan hasil yang bertentangan dengan dua penelitian diatas, hasil 

penelitian mereka menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme perusahaan. 

Hasil-hasil yang berbeda tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian bagaimana risiko-risiko perbankan mempengaruhi konservatisme 

akuntansi bank, terlebih lagi setelah adanya perubahan GAAP ke IFRS yang 

sudah tidak bersifat konservatif lagi. Perbedaan utama penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah sampel yang dipergunakan dalam perusahaan ini 

adalah perbankan sedangkan penelitian terdahulu mempergunakan perusahaan 

manufaktur. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Risiko – Risiko Perbankan terhadap Konservatisme Perbankan (Studi pada 

beberapa Bank yang Terdaftar pada BEI tahun 2009-2013)”. 

 

Pengaruh Risiko..., Shabrina Reninta, Ak.-Ibs, 2014 



5 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah risiko-risiko perbankan mempengaruhi 

konservatisme akuntansi perusahaan bank di Indonesia setelah adanya perubahan 

standar berdasarkan GAAP ke IFRS.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

- Risiko-risiko yang dipergunakan didalam penelitian ini hanya risiko-risiko 

keuangan perbankan saja yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas 

dan risiko operasional. Dikarenakan risiko-risiko tersebut memiliki 

pengukuran kuantitatif yang sudah jelas. 

- Karena perubahan standar dari GAAP ke IFRS dimulai pada tahun 2008. 

Maka tahun yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2009-2013. 

  

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris atas 

permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini, yaitu: melihat dan membuktikan 

bagaimana dan seberapa besar risiko-risiko perbankan mempengaruhi penerapan 

konservatisme akuntansi pada institusi perbankan dalam penyusunan laporan 

keuangannya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi: 

1. Perkembangan ilmu pengetahuan 

Skripsi ini diharapkan bisa menghasilkan teori pengembangan baru dari teori-

teori yang sudah ada. Bisa menjadi bahan referensi pada penelitian-penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya. 

2. Manajemen bank 

Skripsi ini diharapkan bisa membantu manajemen bank untuk 

mempertimbangkan apakah harus menerapkan prinsip konservatisme atau 

tidak didalam operasionalnya, sebagai salah satu bentuk menghadapi risiko. 

3. Pihak pengguna laporan keuangan 

Skripsi ini diharapkan bisa membantu para pengguna laporan keuangan seperti 

investor, calon investor, kredit dan lain lain sebagai pedoman dalam 

mengambil keputusan mereka. Misalnya: untuk memutuskan berinvestasi atau 

tidak. 

4. Semua pihak yang membaca skripsi ini 

Diharapkan semua pihak dan kalangan yang membaca skripsi ini bisa 

menambah wawasan mengenai penerapan konservatisme dalam perusahaan 

serta bagaimana  risiko keuangan perbankan (risiko kredit, risiko pasar, risiko 

likuiditas dan risiko operasional) mempengaruhi penerapan prinsip 

konservatisme. 
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1.6 Sistematika penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian 

tinjuana umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III : Metodologi penelitian 

Berisi uraian variable penelitian dan definisi operasionalnya, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data  serta 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : Hasil dan Analisis 

Bab ini akan menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, 

interpretasi hasil olah data serta pembahasan atau argumentasi hasil 

penelitian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi tentang jawaban dari permasalahn yang diangkat dalam 

penelitian, dan menyatakan implikasi teoritis dari penelitian  ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Positive Accounting Theory  

Dalam buku Financial Accounting Theory (2012) william R Scott 

mengartikan Positive Accounting Theory sebagai fokus terhadap memprediksi 

tindakan seperti pemilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana 

perusahaan akan merespon standar akuntansi baru yang diusulkan. Positive 

Accounting Theory menggunakan teori untuk memprediksi pilihan yang akan 

dibuat oleh manajemen berhubungan dengan pilihan kebijakan akuntansi mereka. 

Positive Accounting Theory memiliki pandangan bahwa perusahaan akan 

membawa diri mereka ke jalan yang memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. 

Manajer tidak selalu melakukan yang terbaik untuk pemegang saham namun 

melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan mereka.  

Positive Accounting Theory memiliki 3 macam hipotesis: 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Bonus Plan Hypothesis memerintahkan manajer untuk menggunakan 

kebijakan akuntansi yang kemungkinan besar memindahkan pendapatan dari 

periode yang akan datang ke periode sekarang. Hal ini untuk memaksimalkan 

kompensasi pribadi mereka dengan cara melaporkan laba yang tinggi sehingga 

bonus dan insentif yang mereka dapatkan juga tinggi. 
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2. Debt Covenant Hypothesis 

Debt Covenant Hypothesis menyatakan bahwa semakin perusahaan 

mengorbankan perjanjian hutang mereka, semakin mungkin manajemen 

mempergunakan kebijakan akuntansi yang memindahkan pendapatan di periode 

yang akan datang ke periode sekarang. Hal ini disebabkan karena pendapatan 

bersih yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan gagal bayar pada hutang. 

3. Political Cost Hypothesis 

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa semakin besar biaya politis 

perusahaan, kemungkinan besar perusahaan akan mempergunakan kebijakan 

akuntansi yang menangguhkan pendapatan periode sekarang ke periode masa 

mendatang. Hipotesis ini membawa politik ke dalam pemilihan kebijakan 

akuntansi. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi menarik media dan 

perhatian konsumen, perhatian ini bisa menyebabkan kenaikkan di pajak dan 

peraturan lainnya.  

2.1.2 Konservatisme Akuntansi 

FASB Statement of Concepts No. 2 mendefinisikan konservatisme sebagai 

reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian dan berusaha untuk menjamin bahwa 

ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi usaha dipertimbangkan 

secara memadai. Selain merupakan reaksi kehati-hatian terhadap suatu kondisi 

yang tidak pasti. Prinsip konservatisma merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. 
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Basu (1997) pada Financial Accounting Theory (William R Scott, 2012) 

menyatakan konservatisme sebagai prinsip akuntansi dimana menuntut adanya 

standar verifikasi yang tinggi dalam mencata keuntungan dan kerugian. Yang 

pada akhirnya akan menghasilakn understatement asset, earning dan 

shareholder’s equity sehubungan dengan nilai current value nya. Sebagai contoh 

dari prinsip konservatisme ini adalah Lower cost of market value. 

Kiryanto dan Supriyanto (2006) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis 

laba konservatif, yaitu : (1) ex ante conservatism atau news-independent 

conservatism dan (2) ex-post conservatism atau news dependent conservatism. Ex-

ante conservatism atau news-independent conservatism berkaitan dengan 

kebijakan-kebijakan yang mengurangi laba secara independent dari kejadian-

kejadian ekonomi saat ini, bahkan apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut 

berkaitan secara positif dengan harapan aliran kas di masa yang akan dating. 

Contoh dari ex-ante conservatism, antara lain: pengakuan dengan segera terhadap 

biaya iklan (advertensi), pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan. Ex-post 

conservatism atau news dependent conservatism menggambarkan lebih tepat 

waktu untuk pengakuan laba terhadap bad news dari pada good news. Secara 

umum, prinsip akuntansi ini menghendaki penghapusan dengan segera untuk 

mengakui bad news terhadap persediaan, goodwill, ketidakpastian kerugian dan 

sebaliknya. Dalam buku Financial Accounting Theory, Scott (2012) menyatakan 

ex-ante conservatism sebagai unconditional conservatism sedangkan ex-post 

conservatism sebagai conditional conservatism. 
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2.1.3 Pengukuran konservatisme 

Menurut Watts (2003) didalam Haniaty (2010) Terdapat 3 bentuk pengukuran 

konservatisme yaitu: 

1. Earnings/stock return relation measures  

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset 

pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap 

dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa 

konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk 

atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu 

pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian yang diperkirakan akan 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga 

mengakibatkan bad news lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan good 

news. Dalam modelnya basu menggunakan model piecewise-linear regression 

sebagai berikut: 

                                              

Dimana ΔNIt adalah net income sebelum adanya extraordinary items dari 

tahun t-1 hingga t, yang diukur dengan menggunakan total assets awal nilai 

buku. Sedangkan DΔNIt-1 adalah dummy variable, dimana bernilai 1 jika 

perubahan ΔNIt-1 bernilai negatif. 

2. Net asset measures (Beaver and Ryan, 2000)  

Ukuran selanjutnya untuk pengukuran tingkat konservatisme laporan 

keuangan yaitu understatement atas nilai aktiva dan overstatement atas nilai 
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kewajiban. Pengukuran ini mempergunakan rasio market to book equity, 

penerapan konservatisme perusahaan dapat terlihat dari angka rasio yang 

dihasilkan, jika lebih dari 1 itu menandakan bahwa perusahaan menerapkan 

konservatisme karena perusahaan mencatat nilai perusahaan dibawah nilai 

pasar. 

3. Earnings/accrual  

- Model Givoly dan Hayn (2000)  

Dwiputro (2009) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Givoly dan 

Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama 

beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan 

akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan 

antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. 

Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang 

diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa konservatisme menunda 

pengakuan pendapatan dan mempercepat pengguanaan biaya. Dengan begitu, 

laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan 

yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut 

dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan 

keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi 

dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif. 

Depresiasi dikeluarkan dari net income dalam perhitungan CONACC karena 

depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada 

saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari 
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kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi 

biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan 

kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan. 

Akrual terbagi menjadi 2:  

1. Operating Accrual 

Ini adalah jumlah akrual yang muncul didalam laporan keuangan perusahaan 

sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan, seperti yang dinyatakan 

oleh Sari dan Adhariani (2009) komponen utama dari operating accrual ini 

adalah piutang dagang, persediaan dan kewajiban yang merupakan akun yang 

biasa digunakan untuk memanipulasi pendapatan untuk mencapai tujuan 

pelaporan. 

2. Non-Operating Accrual 

Ini adalah jumlah akrual yang muncul didalam laporan keuangan perusahaan 

sebagai akibat dari kegiatan non operasional perusahaan, seperti yang 

dinyatakan oleh Sari dan Adhariani (2009) komponen utama dari non 

operating accrual ini adalah sisi asset yang terutama adalah aktiva tidak 

berwujud 

Persamaan dapat dilihat seperti yang dijelaskan oleh Sari dan Adhariani 

(2009) sebagai berikut: 

 

                                     (                   )                      

Penjelasan: 

               (                   )   (
                      

          
)                            
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 (                                         )

 (                                                     ) 

- Model Zhang (2007) 

Zhang (2007) menggunakan conv _accrual sebagai salah satu pengukuran 

konservatisme. Conv_accrual didapatkan dengan membagi akrual non operasi 

dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk 

yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan 

aset. Dalam penelitiannya Zhang (2007) mengalikan conv_accrual dengan -1 

bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana, semakin tinggi nilai 

conv_accrual menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga. 

- Discretionary Acrrual 

Model akrual lainnya yang juga dapat digunakan sebagai pengukuran 

konservatisme adalah model discretionary accruals (Winata, 2008 dalam 

Dachi, 2010). Terdapat beberapa model untuk menghitung Discretionary 

Accrual. Discretionary Accrual yang paling sering digunakan adalah 

discretionary accrual model Kasznik (1999). Kasznik (1999) memodifikasi 

model Dechow et al. (1995) dengan memasukkan unsur selisih arus kas 

operasional (ΔCFO) untuk mendapatkan nilai akrual non-diskresioner dan 

akrual diskresioner. Karena Kasznik (1999) berpendapat bahwa perubahan 

arus kas dari hasil operasi perusahaan akan berkorelasi negatif dengan total 

akrual. 
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2.1.4 Risiko Perbankan 

Menurut Veitzhal Rifai (2007) Risiko dalam konteks perbankan merupakan 

suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak 

diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 menyatakan terdapat 8 risiko 

utama yang dihadapi oleh industri perbankan beserta pengertian yang dinyatakan 

oleh Veitzhal Rivai (2007) dalam buku “Bank and Financial Institution 

Management” yaitu: 

 Risiko kredit 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lawan dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari 

berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), 

aktivitas treasuri dan investasi, pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam 

banking book maupun trading book. 

 Risiko pasar 

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat perubahan dari 

pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat 

merugikan bank. Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk 

derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan harga options. 

Contoh risiko pasar terdapat pada kegiatan treasury dari investasi surat 

berharga dan pasar uang. Selain itu juga kegiatan pendanaan dan penyediaan 

dana. 
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 Risiko likuiditas 

Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak 

mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

- Risiko likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu 

melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi 

ikuiditas pasar yang tidak memaclai atau terjadi gangguan di pasar (market 

disruption); 

- Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak 

mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pendanaan dari 

sumber dana lain. 

Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan 

(penyediaan dana), treasuri dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen 

utang. 

 Risiko operasional 

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

Bank.  Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara 

langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang 

hilang untuk memperoleh keuntungan. 
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 Risiko hukum 

Risiko Hukum adalah risiko akibat adanya kelemahan aspek 

yuridis.  Penyebab risiko hukum antara lain peraturan perundang-undangan 

yang mendukung tidak tersedia, perikatan seperti syarat keabsahan kontrak 

tidak kuat, dan pengikatan agunan tidak sempurna. 

 Risiko stratejik 

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya 

penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan 

keputusan bisnis yang tidak tepat, pengambilaan keputusan bisnis yang tidak 

tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. 

 Risiko kepatuhan 

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), 

Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan 

ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko stratejik terkait dengan ketentuan 

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bank, dan risiko lain yang terkait 

dengan ketentuan tertentu. 

 Risiko reputasi 

Risiko Reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi 

negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap 

bank. 
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Keberadaan peraturan baru ini memaksa perbankan untuk lebih 

meningkatakan manajemen risiko serta prinsip kehati-hatian dalam kegiaatan 

operasionalnya, seperti yang dikatakan dalam Pasal 2(1) PBI No.13/1/PBI/2011 

“Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan 

kegiatan usaha.” 

Menurut Veitzhal Rivai dalam bukunya “Bank and Financial Institution 

Management” menyatakan pengukuran risiko harus dapat mengukur:  

a. Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya baik dalam kondisi normal dan tidak normal. 

b. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi 

perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. 

c. Faktor risiko secara individual 

d. Eksposur risiko secara keseluruhan (aggregate), dengan mempertimbangkan 

risk correlation.  

e. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan 

dan dapat diintegerasikan dalam sistem informasi manajemen bank.  

Dalam melakukan penilaian terhadap risiko-risiko tersebut bank harus 

mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti yang telah 

tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24 DPNP tanggal 25 oktober 

2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Pada lampiran I surat 

edaran tersebut terdapat parameter/indikator yang dapat digunakan untuk 
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penilaian profil risiko tersebut. Berikut tabel parameter/indikator yang terdapat 

pada Lampiran I SE Bank Indonesia No 13/24 DPNP.  

1. Risiko kredit 

No 
Parameter/Indikator 

1 

Komposisi Portofolio 

Aset dan Tingkat 

Konsentrasi 

a 

                   

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

                          

            
 

c 
                         

            
 

d 

                             

            
 

2 

Kualitas Penyediaan 

Dana dan Kecukupan 

Pencadangan 

a 
                               

                  
 

  

b 

                                    

                  
 

c 
                        

          
 

d 

                      

            
 

e 

                 

            
 

f 

                                                  

                                            
 

g 

                

            
 

3 

Strategi penyediaan 

dana dan sumber 

timbulnya 

penyediaan dana 

a 
Proses penyediaan dana, tingkat kompetissi dan tingkat 

pertumbuhan aset 

  

b 
Strategi dan produk baru 

c 
Signifikansi penyediaan dana yang dilakukan oleh bank 

secara tidak langsung 

4 Faktor Eksternal 

Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun 

regulasi yang mempengaruhi tingkat susku bunga, nilai tukar, 

siklus usaha debitur dan berdampak pada kemampuan debitur 
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untuk membayar kembali pinjamannya. 

 

2. Risiko Pasar 

NO Parameter/Indikator 

1 
Volume dan komposisi 

portofolio 
a 

                              

          
 

  

b 
                                   

               
 

c 
                        

          
 

d 
                                                               

                      
 

e 
               

          
 

f 
   

           
 

g 
                    

           
 

h 
                                             

                                                  
 

2 

Kerugian potensial 

risiko suku bunga dalam 

BankingBook 

a 
Eksposur RRBB berdasarkan Gap Report (Perspektif 

pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) 

 

 

 

 

 

b 
                               (   )

     
 

3 Strategi dan Kebijakan bisnis 

3.1 Strategi Trading a Karakteristik Trading Bank 

  

b Posisi pasar bank dalam industri 

c Kompleksitas produk/instrumen trading 

d Karakteristik nasabah 

3.2 

Strategi bisnis terkait 

suku bungan pada 

banking book 

a 

Kaakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko 

suku bunga pada banking book dan karakteristik nasabah 

utama bank 

  
b Posis pasar bank dalam industri 

c Karakteristik nasabah 
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3. Risiko Likuiditas 

NO Parameter / indikator 

1 

Komposisi dari aset, 

kewajiban dan transaksi 

rekening administratif 

a 
                                           

          
 

  

b 
                                           

                       
 

c 
                                           

                  
 

d 
                   

                                
 

e 
                  

               
 

f 
                              

                           
 

g 
Signifikansis transaksi rekening administratif (kewajiban 

komitmen dan kontijensi) 

2 
Konsentrasi dari asset 

dan kewajiban 
a Konsentrasi aset 

 

 

 

 

b Konsentrasi kewajiban 

3 
Kerentanan pada 

kebutuhan pendanaan 

Kerentanan Bank pada kebutuhan pendanaan dan kemampuan 

Bank untuk memnuhi kebutuhan pendanaan tersebut. 

4 
Akses pada sumber-

sumber pendanaan 

Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber pendanaan 

pada kondisi normal maupun krisis. 

 

4. Risiko Operasional 

NO Parameter / indikator 

1 
Karakteristik dan 

kompleksitas bisnis 

a. Skala usaha dan struktur organisasi bank 

b. Kompleksitas proses bisnis dan keragaman 

produk/jasa 

c. Corporate action dan pengembangan bisnis baru 

d. Outsourcing 

2 Sumber daya manusia 
a. Penerapan manajemen sumber daya manusia 

b. Kegagalan karena faktor manusia (Human Error) 

3 
Teknologi informasi dan 

infrastruktur pendukung 

a. Kompleksitas teknologi informasi 

b. Perubahan sistem TI 

c. Kerentanan sistem TI terhadap anacaman dan 

serangan TI 

d. Maturity sistem TI 

e. Kegagalan sistem TI 

f. Keandalan infrastruktur pendukung 
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4 Fraud 
a. Fraud internal 

b. Fraud eksternal 

5 Kejadian eksternal 
Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang 

berdampak terhadap kegiatanoperasional bank 

 

5. Risiko Hukum 

NO Parameter / Indikator 

1 Faktor litigasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau 

estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh bank 

akibat gugatan tersebut dibandingkan dengan modal 

bank 

b. Besarnya kerugian yang dialami oleh bank karena 

suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki 

kekuasaan hukum tetap dibandingkan dengan modal 

bank 

c. Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihak yang 

terguagt/menggugat bank dalam suatu gugatan yang 

diajukan. 

d. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena 

adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi 

total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan 

dengan modal bank. 

 

 

2 Faktor kelemahan 

perikatan 

a. Tidak terpenuhhinya syarat sahnya perjanjian 

b. Terdapat kelemahan kalusula perjanjian dan/atau tidak 

terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati 

c. Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, 

terutama mengenai risiko-risiko yang ada dalam suatu 

transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-

istilah sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat 

umum 

d. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik 

untuk keseluruhan maupun sebagian 

e. Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian 

yang dilakukan oleh bank dengan pihak ketiga 

f. Pengkinian dan review dari penggunaan standar 

perjanjian oleh bank dan/atau pihak independen 

g. Penggunaan pilihan hukum indonesia atas perjanjian 

yang diadakn oleh bank dan juga penggunaan forum 

penyelesaian sengketa. 

 

 

3 Faktor ketiadaan 

/perubahan perundang-

undangan 

a. Jumlah dan nilai nominal dari total produk bank yang 

belum diatur oleh bank yang belum diatur oleh 

peraturan perundang-undangan secara jelas dan 

produk tersebut cenderung memiliki tingkat 

kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan modal 

yanng dimiliki bank. 
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b. Penggunaan best practice atas suatu standar perjanjian 

yang biasa digunakan oleh bank masih mengacu pada 

perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada 

perubahan best practice atau peraturan peundang-

undangan maupun hal lainnya. 

 

6. Risiko stratejik 

No Parameter / indikator 

1 Keseuaian strategi dengan 

kondisi lingkungaan 

bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan tujuan stratejik perlu mempertimbangkan faktor 

internal dan eksternal bisnis bank: 

a. Faktor internal 

1. Visi dan misi serta arah bisnis yang ingin dicapai 

oleh bank 

2. Kultur organisasi, terutama apabila penetapan 

tujuan stratejik mensyaratkan perubahan struktur 

organisasi dan penyesuaian proses bisnis 

3. Faktor kemampuan organisasi yang mencakup 

antara lain seumber daya manusia, infrastruktur 

dan sistem informasi manajemen 

4. Tingkat toleransi risiko yaitu tingkat kemampuan 

keuntungan bank menyerap risiko 

b. Faktor eksternal 

1. Kondisi makroekonomi 

2. Perkembangan teknologi 

3. Tingkat persaingan usaha 

 

2 Strategi berisiko tinggi 

dan strategi berisiko 

rendah 

a. Startegi berisiko rendah adalah startegi dimana bank 

melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan 

nasbah yang telah dikenal sebelumnya atau 

menyediakan produk yang bersifat tradisional 

sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil 

dan dapat diprediksi 

b. Strategi berisiko tinggi adalah startegi dimana bank 

berencana masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa 

pasar, produk atau jasa atau nasabah baru 

 

 

3 Posisi bisnis bank Penilaian antara lain didasarkan pada: 

a. Pasar dimana melaksanakan kegiatan usaga 

b. Kompetitor dan keunggulan kompetitif 

c. Efisiensi dalam melakuakan kegiatan usaha 

d. Diversifikasi kegiatan usaha dan cakupan wilayah 

operasional 

e. Kondisi makroekonomi dan dampaknya pada kondisi 

bank 

 

4 Pencapaian rencana bisnis 

bank (RBB) 

Realisasi RBB dibandingkan dengan RBB 
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7. Risiko kepatuhan 

NO Parameter / indikator 

1 Jenis dan signifikansi 

pelanggaran yang 

dilakukan 

a. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang 

dikenakan kepada bank dari otorita 

b. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan 

oleh bank 

2 Frekuensi pelanggaran 

yang dilakukan atau track 

record kepatuhan bank 

a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang 

ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir 

b. Signifikasi tindak lanjut Bank atas temuan tersebut 

3 Pelanggaran terhadap 

ketentuan atas transaksi 

keuangan tertentu 

Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi 

keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang 

berlaku umum 

 

8. Risiko reputasi 

No Reputasi / Indikator 

1 Pengaruh reputasi dari 

pemilik bank dan 

perusahaan terkait 

a. Kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait 

b. Kejadian reputasi (reputational event) pada pemilik 

dan perusahaan terkait 

2 Pelanggaran etika bisnis 

 

 

 

 

Pelanggaran etika terlihat antara lain melalui: 

a. Transparansi informasi keuangan 

b. Kerjasama bisnis dengan stakeholders lainnya 

3 Kompleksitas produk dan 

kerjasama bisnis bank 

a. Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk 

bak yang kompleks 

b. Jumlah dan materialitas kerjasama bank dengan mitra 

bisnis 

4 Frekuensi, materialitas 

dan eksposur pemberitaan 

negatif bank 

 

 

a. Frekuensi dan materialitas pemberitaan 

b. Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan 

5 Frekuensi dan materialitas 

keluhan nasabah 

a. Frekuensi keluhan nasabah 

b. Materialitas keluhan nasabah. 
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2.2 Penelitian Terdahulu & Pengembangan hipotesis 

2.2.1 Hipotesis 

Berdasarkan teori akuntansi positif, terdapat 3 macam hipotesis yang 

menjadi motifasi manajer untuk melakukan manipulasi terhadap laporan 

keuangannya yaitu, bonus plan hypothesis, debt/equity hypothesis dan political 

cost hypothesis. Sari dan Adhariani (2009) serta Almilia (2005) menjadikan risiko 

sebagai salah satu representasi dari political hypothesis. Zmijewski dan Hagerman 

(1981) pada Sari dan Adhariani (2009) menyatakan bahwa biaya politik bervariasi 

terhadap risiko perusahaan. Zmijewski dan Hagerman (1981) menyatakan bahwa 

semakin tinggi risiko perusahaan maka perusahaan akan cenderung menerapkan 

prinsip konservatisme. Hasil ini didukung oleh penelitian Asrida (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi risiko suatu entitas makan perusahaan akan 

melakukan metode yang lebih konservatif. Hasil-hasil diatas juga didukung oleh 

political cost hypothesis yang menyatakan semakin besar biaya politis perusahaan, 

kemungkinan besar perusahaan akan mempergunakan kebijakan akuntansi yang 

menangguhkan pendapatan periode sekarang ke periode masa mendatang, artinya 

adalah kebijakan akuntansi yang digunakan adalah kebijakan yang cenderung 

konservatif yaitu konservatisme. Karena konservatisme adalah suatu prinsip 

dimana, entitas akan menangguhkan segala keuntungan dan mengakui segala 

kerugian. Maka hipotesis yang diambil adalah: 

Ha:  Risiko keuangan perbankan memiliki pengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi 
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Ho:  Risiko keuangan perbankan tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

konservatisme akuntansi 

2.2.2 Penelitian terdahulu 

Sari dan Adhariani (2009) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi konservatisme perusahaan. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. Faktor-faktor 

yang diteliti adalah debt/equity hypothesis yang diproksikan oleh leverage dan 

size hypothesis/political hypothesis yang diukur melalui ukuran perusahaan, risiko 

perusahaan, intensitas modal dan rasio konsentrasi perusahaan. Konservatisme 

diukur melalui non operating accruals dan discretionary accruals. Hasil yang 

didapat dari penelitian ini adalah rasio konsentrasi, intensitas modal dan ukuran 

perusahaan merupaka faktor yang berpengaruh signifikan. 

Almilia (2005) melakukan penelitian terhadap hubungan antara political 

cost hypothesis dan debt equity hypothesis terhadap konservatisme.pengukuran 

konservatisme mempergunakan accruals dan market to book ratio. Metode 

statistik yang dipergunakan adalah multinomial logit. Hasil dari penelitian ini 

adalah perusahaan kecil cenderung lebih konservatif lalu perusahaan dengan 

debt/equity ratio lebih besar manajer akan melaporkan laporan keuangan lebih 

optimis.  

Haniaty (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh konservatisme 

terhadap asimetri informasi. Penelitian ini dilakuakn pada perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2008. Konservatisme akuntansi diukur 

melalu model Givoly Hyan (2000), Zhang model (2007), Kasznik model (1999) 
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dan market based model Duellman (2006). Dan asimetri informasi diukur melalui 

CSPREAD. Penelitian ini menunjukkan konservatisme memiliki hubungan 

negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 

Asrida (2011) melakukan penelitian untuk melihat efek dari keberadaan 

komite audit pada hubungan positif antara risiko perusahaan dengan 

konservatisme akuntansi. Peneltian dilakukan pada perusahaan yang 

mempergunakan prinsip konservatif, memiliki komite audit dan terdaftar pada 

BEI tahun 2005-2009. Komite audit diukur melalui jumlah dari komite audit, 

risiko perusahaan diukur dengan debt to equity ratio dan konservatisme akuntansi 

diukur dengan accrual value. Hasil dari peenelitian ini adalah komite audit 

mempengaruhi hubungan positif antara risiko perusahan dan konservatisme. 

Kusumawati (2013) melakukan studi komparatif yang membandingkan 

kinerja keuangan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan mempergunakan 

metode CAMELS dan metode RGEC. Data yang dipergunakan adalah laporan 

keuangan tahun 2010-2012 dan hasil yang dihasilkan relative sama. 

Wijaya & Surya (2013) melakukan penelitian yang bertujuaan untuk 

mengetahui perkiraan nilai bisnis (harga jual wajar Bank Mutiara) untuk periode 

2013 denga metode free cash flow to equity dan menganalisis tingkat kesehatan 

Bank Mutiara selama 1 periode yaitu tahun 2012 dengan menggunakan 

pendekatan RBBR. Komponen yang dipergunakan adalah NPL, PDN, LDR, NIM, 

ROA dan CAR. Serta kualitas penerapan GCG dan manajemen bank. Penelitian 

ini menghasilkan Bank Mutiara dikategorikan sebagai Bank yang sehat karena 
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setiap komponen yand dianalisis sudah sesuai dengan ketentuan BI dan nilai harga 

jual wajar Bank Mutiara yaitu 1,24x dari nilai bukunya. 

Taghavi et al (2014) melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan 

antara risiko operasional dan konservatisme akuntansi. Penelitian ini dilakukan 

pada 15 bank yang terdaftar di Tehran Stock Exchange, dengan periode penelitian 

2006-2012. Risiko operasional diukur melalui volatilitas aset dan untuk 

konservatisme mempergunakan Ball & Shivakumar model (2005). Penelitian ini 

menghasilkan bahwa ada hubungan signifikan antara risiko operasional dan 

konservatisme akuntansi. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 
Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel penelitian Hasil penelitian 

Chyntia Sari 

dan Devi 

(2009) 

Konservatisme 

perusahaan di 

Indonesia dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhinya. 

Variabel dependen: 

konservatisme 

akuntansi 

Variabel 

independen: 

Ukuran perusahaan, 

risiko perusahaan, 

rasio konsentrasi, 

intensitas modal dan 

rasio leverage 

1)Teori size hypothesis 

memiliki pengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi 

2)Rasio intensitas berpengaruh 

positif terhadap konservatisme 

akuntansi 

3)Intensitas modal 

berpengaruh terhadap 

konservatisme akuntansi 

4)Leverage tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme 

akuntansi 

Luciana Spica 

Almilia (2005) 

Pengujian Size 

Hypothesis dan 

Debt Equity 

Hypothesis yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Konservatisma 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

dengan Teknik 

Analisis 

Multinominal 

Logit 

Variabel 

Dependen: 

Konservatisma 

Akuntansi 

Variabel 

Independen: Size 

Perusahaan, Risiko 

Perusahaan, 

Intensitas Modal, 

Rasio Konsentrasi, 

Debt to Total Aset 

Ratio 

1)Semakin kecil 

size perusahaan 

maka laporan 

keuangan yang 

disajikan 

cenderung 

konservatif 

2)Semakin tinggi 

debt to total 

asset ratio maka 

laporan 

keuangan 

semakin tidak 

konservatif 

(optimis). 
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Sri Haniati & 

Fitriany (2010) 

 

 

Pengaruh 

konservatisme 

terhadap asimetri 

informasi dengan 

menggunakan 

beberapa model 

pengukuran. 

Variabel dependen: 

change spread 

Variabeel 

independen: 

konservatisme 

(accrual base) 

Givioly hyan, 

konservatisme 

model Conv accryal 

Zhang, 

Discretionary 

accrual, market 

based conservatism 

Variabel kontrol: 

Price, Retvol, Size, 

kepemilikan public 

 

Konservatisme berpengaruh 

negative dan signifikan 

terhadapm asimetri informasi. 

Putu Diah 

Asrida (2011) 

Pengaruh keberadaan 

komite audit pada 

hubungan positif 

risiko perusahaan 

dengan konservatisme 

akuntansi 

Variabel Dependen: 

Konservatisme 

Variabel 

Independen: Risiko 

perusahaan 

Variabel Moderasi: 

Komite audit 

 

Komite audit berpengaruh 

pada hubungan positif antara 

risiko perusahaan dan 

konservatisme akuntansi. 

Melia 

Kusumawati 

(2013) 

Analisis kompratif 

kinerja keuangan 

perbankan 

berdasarkan metode 

CAMELS dan RGEC 

pada PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk 

 

Komponen yang 

diteliti:  

Kinerja keuangan 

berdasarkan 

CAMELS dan 

RGEC 

Hasil kinerja yang dihasilkan 

relative sama. 

Handi Wijaya 

& Martin 

Surya (2013) 

Penilaian bisnis dan 

analisis tingkat 

kesehatan bank 

mutiara 

NPL, PDN, LDR, 

NIM, ROA, CAR, 

GCG dan 

manajemen bank 

Bank Mutiara dikategorikan 

sebagai Bank yang sehat 

karena setiap komponen yand 

dianalisis sudah sesuai dengan 

ketentuan BI dan nilai harga 

jual wajar Bank Mutiara yaitu 

1,24x dari nilai bukunya. 

 

Mehdi 

Taghavi, 

Mohammad 

Khodaei 

Valahzaghard 

and Akram 

Ahmadloo 

(2014) 

 

The relationship 

between operating risk 

and accounting 

conservatism: 

evidence banking 

industry 

Variabel dependen: 

konservatisme 

akuntansi 

Variabel 

independen: risiko 

operasional 

Ada hubungan signifikan 

antara risiko operasional dan 

konservatisme akuntansi. 

Sumber: Olahan Peneliti 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konservatisme 

Akuntansi 

Leverage Bank 

Risiko Kredit 

Risiko Pasar 

Risiko Likuiditas 

Risiko Operasional Konservatisme 

Akuntansi 

Leverage Bank 

Risiko Kredit 

Risiko Pasar 

Risiko Likuiditas 

Risiko Operasional 

Sumber: Olahan Peneliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan sampel penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh intitusi perbankan yang 

terdaftar di BEI. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive Sampling adalah penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan 

kriteria yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel ini diperlukan 

untuk menghindari misspesifikasi dalam penentuan sampel penelitian yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Adapun kriteria dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Institusi perbankan yang terdaftar dan telah mempublikasikan laporan 

keuangan yang telah diaudit di Bank Indonesia pada tahun 2009-2013 

2. Memiliki kelengkapan data laporan keuangan yang dibutuhkan selama 

penelitian dan menyediakan informasi yang lengkap dan jelas terkait 

dengan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. 

 

3.2 Jenis dan sumber data 

 Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

sekunder yaitu data yang dalam bentuk jadi dan sudah diolah (Ex: Laporan 

Keuangan), jadi data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
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institusi keuangan tahun 2009-2013. Data ini diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.ac.id) & Bank Indonesia (www.bi.go.id) serta melakukan 

pencarian melalui search engine seperti google. 

 

3.3 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data serta bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh menggunakan metode dokumentasi. Metode tersebut 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk ditelaah 

dan dipelajari. 

 

3.4 Operasionalisasi variabel 

Variabel yang digunakan untuk menganalisis data dalam penilitan ini 

terdiri dari variabel dependen, variabel control serta variabel independen. Variabel 

dependen atau yang diteliti dalam penelitian ini adalah konservatisme. Variabel 

independennya adalah risiko perbankan serta variabel kontrol nya adalah leverage. 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah yang menjadi perhatian utama peneliti, tujuan 

dari adanya variabel dependen ini adalah untuk menjelaskan variabilitasnya atau 

memprediksinya. (Sekaran, 2010) menyatakan bahwa variabel dependen 

merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi. 

Konservatisme adalah reaksi bijaksana untuk ketidakpastian untuk mencoba 
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memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi bisnis 

dipertimbangkan secara memadai (FASB, 1980).  

Menurut Watts (2003) Terdapat 3 macam pengukuran konservatisme 

akuntansi (CONSERVATISM), namun didalam penelitian ini peneliti 

menggunakan net assets measure sebagai pengukuran konservatisme nya, dengan  

mempergunakan rumus berikut ini: 

Net Asset Measure 

Pengukuran ini melihat konservatisme melalui understatement atas nilai 

aktiva dan overstatement atas nilai kewajiban didalam laporan keuangan. 

Pengukuran ini mempergunakan rumus market to book equity ratio:  

                           

                          
 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel memperngaruhi variabel lainnya. 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat entah 

secara positif atau negative (Sekaran, 2010). Variabel indenden dalam penelitian 

ini adalah risiko keuangan perbankan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko 

pasar dan risiko operasional. Pengukuran yang dipergunakan untuk menghitung 

masing-masing risiko tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Risiko kredit (KDT) 

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lawan 

dalam memenuhi kewajibannya. Untuk melakukan pengukuran terhadap risiko 

kredit peneliti menggunakan rasio non performing loan sesuai dengan Lampiran 
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SE BI 13/24 DPNP, pengukuran ini juga dipergunakan oleh Kusumawati (2013), 

Wijaya & Surya (2013) serta Mubarak (2013). Berikut rumus pengukuran yang 

dipergunakan: 

                 

            
 

Yang termasuk dalam kredit bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan 

yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total 

pembiayaan adalah keseluruhan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. 

2. Risiko pasar (PSR) 

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat perubahan dari 

pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank. Pengukuran 

risiko pasar dalam penelitian ini mempergunakan rasio Posisi Devisa Netto 

berdasarkan SE BI 13/24 DPNP. Pengukuran ini juga dipergunakan oleh Wijaya 

& Surya (2013) didalam penelitiannya. Berikut rumus pengukuran yang 

digunakan: 

                   

           
 

 Posisi devisa neto merupakan penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih 

aktiva dan pasiva dalan neraca  setiap valuta asing dan selisih bersih tagihan dan 

kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening 

administratif untuk setiap valas. 

3. Risiko likuiditas (LQD) 

Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak 

mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Untuk melakukan 

pengukuran terhadap rasio likuiditas penelitian ini mempergunakan loan to 
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deposit ratio. Pengukuran ini juga dipergunakan oleh Wijaya & Surya (2013) dan 

Mubarak (2013) didalam penelitiannya. Rumus pengukuran likuiditas tersebut 

adalah: 

            

                
 

 Total kredit yang dimaksudkan dalam rumus tersebut merupakan jumlah 

totalkredit yang diberikan oleh bank sedangkan total dpk merupakan jumlah dana 

yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dan equity adalah jumlah modal yang 

dimiliki oleh bank itu sendiri. 

4. Risiko operasional (OPS) 

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 

Pengukuran risiko operasional dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio 

BOPO: 

                 

                      
 

3.4.3 Variabel kontrol 

Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, karena variabel ini diduga ikut 

berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah leverage. Leverage adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang 

disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan 

tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 
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perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan 

dari para pemberi pinjaman (Bank). 

            

            
      

 

Tabel 3.1 

Ringkasan Operasionalisasi Variabel 

 

NO VARIABEL DEFINISI PENGUKURAN 

1 CONSERVATISM 

Pengukuran melihat dari 

understatement atas nilai 

aktiva dan overstatement 

atas nilai kewajiban 

didalam laporan 

keuangan. 

                           

                          
 

2 KDT 

Risiko kredit diukur 

dengan erbandingan 

antara jumlah kredit 

bermasalah dengan 

jumlah total kredit 

 
                 

            
 

3 PSR 

Risiko pasar diukur 

dengan perbandingan 

antara posisi devisa neto 

dengan total modal 

 
                   

           
 

4 LQD 

Risiko likuiditas diukur 

dengan perbandingan 

antara total kredit dengan 

total dana pihak ke-3 

ditambah dengan equity  

            

                
 

5 OPS 

Risiko operasional diukur 

melalui perbandingan 

atara biaya operasional 

dengan pendapatan 

operasional 

                 

                      
 

3 LEV 

Mengukur perbandingan 

dana yang disediakan 

oleh pemiliknya dengan 

dana yang dipinjam dari 

kreditur perusahaan 

            

            
      

Sumber: Olahan Peneliti 
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3.5 Metode analisis data 

Metode analisis data adalah cara yang dipergunakan untuk memproses 

suatu penelitian sehingga bisa mendapatkan suatu hasil atau kesimpulan dari 

penelitian. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

statistic deskriptif, metode regresi berganda serta pemilihan model data panel. 

Alat yang dipergunakan untuk melakukan pengujian adalah E-Views. 

3.5.1 Model Penelitian  

Pengujian model penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple 

regression), berikut model penelitian yang dipergunakan: 

CONSERVATISMit = α0 + β1KDTit + β1PSRit + β1LQDit + β1OPSit + β2LEVit + εit 

Keterangan: 

CSMNAMit  : Konservatisme dengan pengukuran net asset measure 

KDTit   : Risiko kredit bank 

PSRit   : Risiko pasar bank 

LQDit   : Risiko likuiditas bank 

OPSit   : Risiko operasional bank 

LEVit   : leverage perusahaan 

εit   : Error 

3.5.2 Uji goodness of fit  

Model yang kita analisis harus diperiksa kualitasnya apakah baik atau 

tidak. Untuk menguji goodness of fit dari model yang kita buat, kita bisa 

menghitung koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R
2
. Nilai R

2 
selalu 

berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R
2 

menunjukkan semakin baik 
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kualitas model tersebut karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independennya. R
2 

bisa dihitung dengan 

menggunakan rumus: (Winarno, 2011) 

   
   

   
   

   

   
 

3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan cara menghitung mean, 

median, max&min dan standar deviasi. Mean atau nilai rata-rata didapatkan 

dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Median 

adalah nilai tengah dari semua data, median ini didapatkan dengan cara 

mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar lalu diambil nilai tengahnya. 

Max & min ditentukan melalui nilai terbesar dan terkecil dari data. Serta standar 

deviasi adalah ukuran disperse atau penyebaran data, yang mempergunakan rumus 

   √
(∑ (    ̅
 
   )

   
 (Winarno, 2011) 

3.5.4 Uji Normalitas Data 

Salah satu asumsi analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan EViews 

menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. Jarque-Bera 

adalah uji statistic untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini 

mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal. Rumus yang digunakan adalah: (Winarno, 2011) 

Jarque-Bera   
   

 
 (   

(   ) 

 
) 
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3.5.5 Analisis Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data seksi silang (cross section) atau 

data yang terdiri dari beberapa objek dan varibel serta data runtut waktu (time 

series) atau data yang terdiri dari 1 objek namun meliputi beberapa periode. Jadi, 

data panel adalah data yang memmiliki beberapa variabel, objek dan meliputi 

beberapa waktu. (Winarno, 2011) 

Analisis data panel memiliki 3 macam model: 

1. Common effect model 

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. Berikut merupakan 

formula model common effect : 

           
 
     

Yit  : Variabel dependen di waktu t untuk unit cross section 

α  : Intersep  

βj  : Parameter untuk variabel ke j 

   
 

  : Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i 
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     : Komponen error di waktu t untuk unit cross section i 

   : Urutan perusahaan yang di observasi cross section 

   : Period waktu (time series) 

   : Urutan variabel 

 

2. Fixed effect model 

Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukkan 

perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang 

sama (Winarno, 2011). Fixed effect model dimaksudkan bahwa satu objek, 

memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. 

Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari wakti ke 

waktu (time invariant). Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, 

digunakan variabel semu (dummy). Model ini sering juga disebut dengan 

Least Squares Dummy Variables (LSDV). Persamaan model ini adalah : 

            
 
 ∑     

 

   
     

Yit  : Variabel terikat waktu t untuk unit cross section i 

    : Intersep yang berubah-ubah antar cross section unit 

    : Parameter untuk varibel ke-j 

   
 

  : Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i 

    : Dummy Variable 

     : Komponen error di waktu t untuk unit cross section i 
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3. Random effect model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode 

fixed effect model yang menggunakan variabel semu, sehingga model 

mengalami ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel semu, 

random effectmodel menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan 

antar waktu dan antar objek (Winarno, 2011). Random effect model dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

           
 
     

             

     (    
 ) merupakan komponen cross section error 

     (    
 ) merupakan komponen time series error 

     (    
 ) merupakan komponen cross section dan time series error 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, maka 

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

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

fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan penggunaan 

model fixed effect atau random effect (Gujarati; 2003). 

 

Uji Chow (common effect & fixed effect) 

Hipotesis : H0: α1 = α2 = … = αi (Intercept sama) 

    H1: Sekurang-kurangnya ada 1 intercept yang berbeda 

Statistik uji :   
(         ) (   )

(    ) (      )
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Keputusan : Tolak H0 jika Fhitung > Fα;db1;db2 atau jika nilai probability cross 

section Chi-square < α0,05 

Kesimpulan : Jika H0 ditolak maka model fixed effect lebih baik daripada 

common effect 

Uji Hausman (fixed effect & random effect) 

Hipotesis: H0 : E(ti  xit) = 0 atau REM adalah model yang tepat 

 H1 : E(ti  xit) ≠ 0 atau FEM adalah model yang tepat 

Statistik uji yang digunakan adalah uji Hausman dan keputusan menolak 

H0 dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas cross-section random. 

Jika nilai prob/ sig < 0.05 maka H0 ditolak ditolak sehingga model yang 

digunakan adalah fixed effect. Sebaliknya jika prob/sig > 0.05, maka H0 diterima 

sehingga model yang digunakan adalah adalah random effect model. 

3.5.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan dalam penelitian sudah memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan 

untuk sebuah model. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut model 

penelitian akan memiliki sifat yang ideal. (Winarno, 2011). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan 3 pengujian yaitu uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji otokorelasi. 
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3.5.6.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen. Multikolinieritas dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa kondisi 

berikut: (Winarno, 2011) 

o Nilai R
2
 tinggi, tetapi variabel indipenden banyak yang tidak signifikan 

o Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen, bila 

koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinieritas.  

o Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi ini dapat digunakan 

untuk megetahui hubungan antara dua variabel (atau lebih) variabel 

independen yang secara bersama-sama mempengeruhi variabel 

independen yang lainnya. Dengan menghitung F mempergunakan 

rumus: 

   

           
 

(   )

             
 

     

 

n menunjukkan banyaknya observasi, k adalah banyaknya variabel 

independen termasuk konstatnta dan R adalah koefisien determinasi 

masing-masing model. Jika nilai Fhitung > Fkritis pada α dan derajat 

kebebasan tertentu, maka model tersebut mengandung unsur 

multikolinieritas.  

3.5.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah suatu model sudah memenuhi 

syarta asumsi klasik (1)Residual (ei) memiliki nilai rata-rata 0, (2) residual 

memiliki varian yang konstan atau var(ei) = σ
2
, dan (3) residual suatu observasi 
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tidak saling berhubungan dengan residual lainnya atau cov (ei,ej)= 0, sehingga 

dapat menghasilkan estimator yang BLUE (best linear unbiased estimator). 

(Winarno, 2011). Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui berbagai macam 

pengujian, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah uji Harvey.  

Jika nilai probabilitas yang dihasilkan dari nilai Obs*R-squared lebih kecil 

dari α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat 

heteroskedastisitas.  

3.5.6.3 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Otokorelasi mudah timbul pada data yang bersifat 

runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang dipengaruhi oleh 

data pada masa-masa sebelumnya. (Winarno, 2011). Otokorelasi bisa 

diidentifikasi melalui 2 uji yaitu Uji Durbin-Watson dan Uji Breusch-Godfrey. Uji 

Durbin Watson dilakukan dengan cara mecari nilai d, nilai d akan berada pada 

kisaran 0 sampai 4, apabila d berada di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada 

otokorelasi, bila nilai d berada di antara 0 hingga 1,10 maka terdapat otkorelasi 

positif. 

Uji Breusch-Godfrey, jika nilai probability > α = 5% berarti menandakan 

tidak adanya otokorelasi, sedangkan jika nilai probability ≤ α = 5% maka terdapat 

otokorelasi. 
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3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji signifikansi parameter individual (Uji statistik t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji t juga digunakan untuk menguji signifikansi beda 

rata-rata dua kelompok (Ghozali, 2013). Tes pertama dengan dilakukannya 

Levene‟s Test, jika nilai signifikan > α (0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Sedangkan jika nilai signifikan ≤ α (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Test kedua yaitu dengan t-test, apabila t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. Sedangkan jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

3.6.2 Uji signifikansi simultan (Uji statistik F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian pertama yaitu 

dengan menentukan jika nilai F hitung ≤ F tabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Sedangkan jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Pengambilan keputusan : 

Jika Sig. < alpha 0,05 maka H0 ditolak 

Jika Sig. > alpha 0,05 maka H0 gagal ditolak. 

 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu risiko 

perbankan. 

Ha : Terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu risiko perbankan.  
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BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

 Dalam peneltian ini objek yang penulis gunakan adalah perusahaan bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan bank yang telah dipublikasikan di website Bursa Efek 

Indonesia. Sampai saat penelitian dilakukan terdapat 39 bank yang terdaftar.  

 Penelitian ini memeiliki sampel sebanyak 26 bank dengan periode 

penelitan 2009-2013 yang ditentukan melalui pemilihan sampel dengan metode 

purposive sampling atas populasi penelitian. Rincian pemilihan sampel dan 

perusahaan bank apa saja yang menjadi sampel dijelaskan pada tabel 4.1 berikut 

ini:  

Tabel 4.1 

Hasil Pemilihan Sampel 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Sampel  Jumlah 

Perusahaan bank yang terdafatar di BEI tahun 2009 – 2013 30 

Menyediakan kelengkapan data yang dibutuhkan didalam laporan keuangannya (4) 

Jumlah sampel penelitian 26 

Jumlah observasi penelitian (5 Tahun Observasi) 130 

Outliers 34 

Total seluruh observasi penelitian 96 
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Tabel 4.2 

Sampel Perusahaan 

  Sumber: Olahan Peneliti 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui terdapat 34 outliers yang 

dikeluarkan dari sampel penlitian, sehingga diperoleh sebanyak 96 observasi. 

Outliers dilakukan karena melihat hasil uji normalitas atas residual data 

berdasarkan model penelitian terhadap seluruh observasi menunjukkan bahwa 

residual data tidak terdistribusi normal. Outliers merupakan proses 

pengeliminasian data yang memiliki karakteristik unik, seperti penyimpangan 

yang memiliki perbedaan signifikan dengan observasi lainnya. Hal ini 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

2 BABP Bank ICB Bumipitera Tbk. 

3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

4 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia TBK. 

6 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. 

8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 

10 BBTN Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk 

11 BCIC Bank Mutiara Tbk. 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

13 BMRI Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. 

14 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

15 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

16 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 

17 BNLI Bank Permata Tbk. 

18 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

19 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk. 

20 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

21 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 

22 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 

23 MEGA Bank Mega Tbk. 

24 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

25 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

26 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 
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menyebabkan distribusi data penelitian menjadi kurang baik sehingga harus 

dikeluarkan dari observasi penelitian. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Tabel 4.3, menampilkan hasil pengujian untuk melakukan analisa statistic 

deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu CONSERVATISM yang merupakan symbol dari variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu konservatisme akuntansi yang diukur dengan 

3 cara pengukuran KDT (Risiko kredit bank), PSR (Risiko pasar), LQD (Risiko 

likuiditas, OPS (Risiko operasional) serta LEV (Leverage) sebagai variabel 

kontrolnya. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat nilai minimum dan nilai 

maksimum masing –masing variabel. Rata-rata yang digunakan merupakan rata-

rata tertimbang untuk setiap variabel penelitian. 

Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 CONSERV

ATISM 
KDT PSR LQD OPS LEV 

 Mean  1.581979  0.023078  0.024470  0.785511  0.819924  0.888056 

 Median  1.340000  0.021200  0.018750  0.810950  0.822600  0.894550 

 Maximum  4.290000  0.088200  0.092000  1.044200  1.146300  0.939100 

 Minimum  0.530000  0.000000 -0.019800  0.442400  0.599300  0.784900 

 Std. Dev.  0.819652  0.015362  0.023128  0.137089  0.095918  0.030330 

 Observations 96 96 96 96 96 96 

Sumber: Output eviews, olahan peneliti. 
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 Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada tabel 4.3, dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistic deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan 

dasar penejelasan sebagai berikut: 

1. CONSERVATISM atau penerapan konservatisme dalam bank, memiliki rata-

rata 1.581979 dan median atau nilai tengah 1.340000. Rata-rata variabel 

CONSERVATISM berada diatas nilai tengahnya sehinggan variabel 

CONSERVATISM memiliki bentuk distribusi data positif (Mean > Median). 

Perusahaan bank yang menerapkan konservatisme paling tinggi adalah Bank 

Central Asia Tbk. dengan nilai konservatisme sebesar 4.29 dan perusahaan 

yang memiliki nilai konservatisme paling rendah adalah Bank Victoria 

Internasional Tbk. dengan nilai konservatisme sebesar 0.53.  Penyebaran data 

pada variabel CONSERVATISM ini tersebar luas ditunjukkan dengan nilai 

standar deviasi yang cukup besar yaitu 0.819652 atau 81.96%. 

2. KDT atau risiko kredit bank, memiliki rata-rata 0.023078 dan median atau 

nilai tengah 0.021200. Rata-rata variabel KDT berada diatas nilai tengahnya 

sehinggan variabel KDT memiliki bentuk distribusi data positif (Mean > 

Median). Perusahaan bank yang memiliki risiko kredit terbesar adalah Bank 

Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. dengan nilai risiko kredit 0.088200 dan 

perusahaan yang memiliki risiko kredit paling rendah adalah Bank Central 

Asia Tbk. dengan nilai 0. Penyebaran data pada variabel KDT ini tidak  

tersebar luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi yang kecil yaitu 

0.015362 atau hanya sebesar1.54% 
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3. PSR atau risiko pasar bank, memiliki rata-rata 0.024470 dan median atau nilai 

tengah 0.018750. Rata-rata variabel PSR berada diatas nilai tengahnya 

sehinggan variabel PSR memiliki bentuk distribusi data positif (Mean > 

Median). Perusahaan bank yang memiliki risiko pasar terbesar adalah Bank 

Mega Tbk. dengan nilai risiko pasar 0.09200 dan perusahaan yang memiliki 

risiko pasar paling rendah adalah Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

dengan nilai -0.019800. Penyebaran data pada variabel PSR ini tidak  tersebar 

luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi yang kecil yaitu 0.023128 atau 

hanya sebesar 2.31% 

4. LQD atau risiko likuiditas bank, memiliki rata-rata 0.785511 dan median atau 

nilai tengah 0.810950. Rata-rata variabel LQD berada dibawah nilai 

tengahnya sehinggan variabel LQD memiliki bentuk distribusi data negatif 

(Mean < Median). Perusahaan bank yang memiliki risiko likuiditas terbesar 

adalah Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. dengan nilai risiko likuiditas 

1.044200 dan perusahaan yang memiliki risiko likuiditas paling rendah adalah 

Bank Capital Indonesia Tbk. dengan nilai 0.442400. Penyebaran data pada 

variabel LQD ini tidak  tersebar luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi 

yang kecil yaitu 0.137089 atau hanya sebesar 13,70% 

5. OPS atau risiko operasional bank, memiliki rata-rata 0.819924 dan median 

atau nilai tengah 0.822600. Rata-rata variabel OPS berada dibawah nilai 

tengahnya sehingga variabel OPS memiliki bentuk distribusi data negatif 

(Mean < Median). Perusahaan bank yang memiliki risiko operasional terbesar 

adalah Bank ICB Bumiputera Tbk. dengan nilai risiko operasional 1.146300 
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dan perusahaan yang memiliki risiko operasional paling rendah adalah Bank 

Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. dengan nilai 0.599300. Penyebaran data 

pada variabel LQD ini tidak  tersebar luas ditunjukkan dengan nilai standar 

deviasi yang kecil yaitu 0.095918 atau hanya sebesar 9,59% 

6. LEV atau rasio Leverage bank, memiliki rata-rata 0.888056 dan median atau 

nilai tengah 0.894550. Rata-rata variabel kontrol LEV berada dibawah nilai 

tengahnya sehingga variabel kontrol LEV memiliki bentuk distribusi data 

negatif (Mean < Median). Perusahaan bank yang memiliki rasio leverage 

terbesar adalah Bank Bukopin Tbk. dengan nilai rasio leverage 0.939100 dan 

perusahaan yang memiliki rasio leverage paling rendah adalah Bank Danamon 

Indonesia Tbk. dengan nilai 0.784900. Penyebaran data pada variabel kontrol 

LEV ini tidak  tersebar luas ditunjukkan dengan nilai standar deviasi yang 

kecil yaitu 0.030330 atau hanya sebesar 3.03% 

4.2.2 Uji Normalitas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data yang berdistribusi 

normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Berra. Dimana 

hipotesis pada uji Jarque-Berra adalah sebagaib berikut: 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
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 Apabila nilai probabilitas yang diperolah lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima Ho yang artinya data bersdistribusi normal (Winarno, 2011). Dari hasil 

pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa data berdistribusi 

normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat 

dilihat pada gambar dan ringkasan statistik uji dibawah ini. Dari gambar tersebut 

dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistic uji Jarque – Berra sebesar 0.078575 

lebih besar  dari 0.05 sehingga Ho diterima yaitu data berdistribusi normal. 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 Sumber: Output E-views, olahan peneliti 

  

4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Terdapat 3 macam model regresi data panel yaitu: common effect, fixed 

effect dan random effect. Dalam menetapkan model yang digunakan dalam 

analisis data panel, maka dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2013
Observations 96

Mean      -0.109542
Median  -0.301453
Maximum  1.888652
Minimum -1.573960
Std. Dev.   0.753051
Skewness   0.562731
Kurtosis   2.928008

Jarque-Bera  5.087399
Probability  0.078575

Pengaruh Risiko..., Shabrina Reninta, Ak.-Ibs, 2014 



53 
 

Chow digunakan untuk menentukan model mana yang akan digunakan, baik 

model common effect atau fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk 

memutuskan penggunaan model fixed effect atau random effect (Gujarati; 2003).  

4.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

 Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect 

atau fixed effect didalam penelitian ini menggunakan uji chow. Langkah pertama 

adalah melakukan estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudian melakukan uji 

Chow untuk menggunakan model common effect atau fixed effect.  

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross 

section chi square lebih besar dari 0.05 maka model yang digunakan adalah 

common effect, dan pengujian berhenti sampai uji Chow. Apabila lebih kecil dari 

0.05 maka artinya menggunakan model fixed effect dan dilanjutkan dengan uji 

Hausman untuk menentukan fixed effect atau random effect.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 18.033847 (25,65) 0.0000 

Cross-section Chi-square 198.856448 25 0.0000 

Sumber: Output e-views, Olahan peneliti 

 Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel 4.4 diatas, nilai probabilitas cross 

section chi square yang dihasilkan adalah 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa 

model yang mungkin digunakan adalah fixed effect dan melanjutkan ke uji 

selaanjutnya yaitu uji Hausman.  
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4.3.2 Pemilihan model Fixed Effect atau Random Effect 

 Untuk memilih model yang digunakan antara fixed effect atau random 

effect penelitian ini menggunakan uji Hausman. Langkah yang dilakukan adalah 

merubah estimasi regresi menjadi random effect. Kemudian melakukan uji 

Hausman untuk mengetahui model mana yang dipergunakan fixed effect atau 

random effect.  

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross 

section random lebih besar dari 0.05 maka model yang digunakan adalah random 

effect. Apabila lebih kecil dari 0.05 maka artinya menggunakan model fixed effect.  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section random effects 

Test Summary 
Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 10.635806 5 0.0591 

Sumber: Output e-views, Olahan peneliti 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, hasil uji Hausman menunjukkan probabilitas 

hasil cross section random sebesar 0.0591 yang berarti model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model.  

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan dalam penelitian sudah memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan 

untuk sebuah model. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut model 
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penelitian akan memiliki sifat yang ideal. (Winarno, 2011). Model harus terbebas 

dari multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

4.4.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen. Suatu model yang dipergunakan dalm sebuah penelitian harus 

terbebas dari multikolinearitas. Suatu model dikatakan bebas multikolinearitas 

apabila koefisien korelasi dibawah 0.85 berarti model tersebut terbebas dari 

multikolinearitas dan bila ada diatas 0.85 berarti model tersebut terkena 

multikolinearitas.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 KDT PSR LQD OPS LEV 

KDT 1.000000 0.047740 0.227023 0.408179 0.086353 

PSR 0.047740 1.000000 -0.120641 0.149576 0.084200 

LQD 0.227023 -0.120641 1.000000 0.019816 -0.053689 

OPS 0.408179 0.149576 0.019816 1.000000 0.201242 

LEV 0.086353 0.084200 -0.053689 0.201242 1.000000 

Sumber: Output e-views, Olahan peneliti 

 

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat hasil uji multikolinearitas, tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

indeependen yang diatas 0.85, maka model terbebas dari multikolinearitas atau 

dengan kata lain tidak adanya hubungan linier antara variabel independen dalam 

model regresi. 
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4.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dipergunakan untuk mengetahui apakah didalam 

model regresi terdapat varian dari variabel gangguan yang konstan atau tidak. 

Terdapat beberapa cara untuk menguji heterokedastisitas, didalam penelitian ini 

uji yang digunakan adalah uji Harvey. Berikut ini merupakan hasil Uji Harvey 

tersebut: 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey 

 

 

 Sumber: Output Eviews, Olahan Peneliti 

 Berdasarkan uji Harvey pada tabel 4.7 yang telah diolah oleh penulis, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas dalam model penelitian ini. 

Hal ini terlihat dari nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square yang lebih 

besar dari nilai signifikansi 5% atau 0.05 yaitu sebesar 0.3493. Sehingga Ho 

diterima atau bisa dinyatakan bahwa tidak adanya heterokedastisitas. 

4.4.4 Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Uji autokorelasi dalam 

penelitian ini dilakukan melalui Uji Breusch-Godfrey. Berikut hasil uji Breusch-

Godfrey: 

 

F-statistic 1.108823     Prob. F(5,66) 0.3643 

Obs*R-squared 5.579440     Prob. Chi-Square(5) 0.3493 

Scaled explained SS 7.048256     Prob. Chi-Square(5) 0.2171 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 9.825065 Prob. F(2,64) 0.0002 

Obs*R-squared 16.91342 Prob. Chi-Square(2) 0.0002 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas dapat dilihat bahwa terdapat 

masalah autokorelasi didalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

probabilitas Obs*R-squared sebesar 0.0002 nilai ini berada dibawah 5% atau 0.05 

maka dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini mengandung autokorelasi. 

Melihat hal tersebut peneliti melakukan treatment  untuk menghilangkan 

autokorelasi tersebut.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi (setelah treatment) 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.769102     Prob. F(2,46) 0.4693 

Obs*R-squared 1.779647     Prob. Chi-Square(2) 0.4107 

 Sumber: Output Eviews, Olahan Peneliti 

 Tabel 4.9 diatas menunujukkan hasil uji autokorelasi setelah treatment 

yang dilakukan oleh peneliti untuk menghilangkan autokorelasi. Dapat dinyatakan 

bahwa sudah tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil probabilitas dari Obs*R-squared sebesar 0.4107 yang 

dimana nilai tersebut berada diatas 5% atau 0.05 dengan kata lain dapat dikatakan 

tidak ada autokorelasi. 
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4.5 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel independen terhadap dependen. Berdasarkan penentuan model penelitian 

yang sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya, penelitian ini mempergunakan 

pendekatan random effect. Tabel berikut akan menampilkan hasil regresi data 

panel dengan menggunakan software Eviews versi 7.1.  

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Metode Random Effect 

Dependent Variable: CONSERVATISM  

Method: Least Squares   

Date: 08/08/14   Time: 17:57   

Sample (adjusted): 2 95   

Included observations: 55 after adjustments  

Convergence achieved after 11 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.937540 3.024784 0.971157 0.3363 

KDT 6.185222 6.730524 0.918981 0.3627 

PSR -5.929959 3.107146 -1.908491 0.0623 

LQD -2.771258 0.731633 -3.787769 0.0004 

OPS -6.258417 0.952520 -6.570375 0.0000 

LEV 6.495879 3.388525 1.917022 0.0612 

R Squared : 0.669282 

F- Statistic : 16.18977 

 Sumber: Output EViews,Olahan Peneliti 

 Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

CONSERVATISM = 2.937540 + 6.185222 KDT – 5.929959 PSR – 2.771258 

LQD – 6.258417 OPS + 6.495879 LEV 
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Adapun interpretasi dari persamaan tersebut sebagai berikut: 

1. Koefisien konstanta 2.937540 menandakan bahwa jika nilai variabel 

independen (KDT, PSR, LQD dan OPS) dan variabel kontrol (LEV) 

bernilai konstan, maka nilai CONSERVATISM akan mengalami 

peningkatan sebesar 2.937540. 

2. Koefisien regresi KDT memiliki nilai 6.185222. Hasil ini menjelaskan 

bahwa variabel KDT memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan 

positif terhadap CONSERVATISM. Hubungan yang tidak signifikan 

dan positif mengindikasikan bahwa jika KDT mengalami peningkatan 

1%, maka nilai CONSERVATISM akan mengalami peningkatan 

sebesar 6.185222 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.  

3. Koefisien regresi PSR memiliki nilai -5.929959. Hasil ini menjelaskan 

bahwa variabel PSR memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan 

negatif terhadap CONSERVATISM. Hubungan yang tidak signifikan 

dan negatif mengindikasikan bahwa jika PSR mengalami peningkatan 

1%, maka nilai CONSERVATISM akan mengalami penurunan sebesar 

5.929959 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 

4. Koefisien regresi LQD memiliki nilai -2.771258. Hasil ini menjelaskan 

bahwa variabel LQD memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif 

terhadap CONSERVATISM. Pengaruh yang signifikan dan negatif 

menandakan jika adanya peningkatan variabel LQD sebesar 1%, maka 

akan terjadinya penurunan nilai CONSERVATISM sebesar 2.771258 

satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 
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5. Koefisien regresi OPS memiliki nilai -6.258417. Hasil ini menjelaskan 

bahwa variabel OPS memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif 

terhadap CONSERVATISM. Pengaruh yang signifikan dan negatif 

menandakan jika adanya peningkatan variabel OPS sebesar 1%, maka 

akan terjadinya penurunan nilai CONSERVATISM sebesar 6.258417 

satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 

6. Koefisien regresi LEV memiliki nilai 6.495879. Hasil ini menjelaskan 

bahwa variabel LEV memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan 

positif terhadap CONSERVATISM. Pengaruh yang tidak signifikan 

dan positif mengindikasikan jika adanya peningkatan variabel LEV 

sebesar 1%, maka akan terjadinya peningkatan nilai 

CONSERVATISM sebesar 6.495879 satuan dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

4.5.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Berdasarkan tabel 4.9 nilai R
2
 yang didapat dari hasil pengujian regresi 

adalah 0.669282 atau 66.92%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen (KDT, PSR, LQD dan OPS) dan variabel kontrol (LEV) mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (CONSERVATISM) 

sebesar 66.92%, sedangkan sisanya sebesar 33.08% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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4.6 Hasil pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat pengaruh 

variabel independen pada model regresi secara simultan atau secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji F pada tabel 

4.10 diatas diketahui bahwa F-hitung sebesar 16.18977 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0.000 < α0.05. Maka Ho yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara 

seluruh variabel independen ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara seluruh 

variabel independen (KDT, PSR, LQD dan OPS) dan variabel kontrol (LEV) 

terhadap CONSERVATISM. 

4.6.2 Pengaruh Risiko Kredit Perbankan terhadap Konservatisme Akuntansi 

 Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat adanya kegagalan debitur 

dan/atau pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya (Rivai 2007). Penelitian ini 

menggunakan rasio NPL (non performing loan) sebagai proksi dari risiko kredit. 

Hasil uji regresi untuk variabel risiko kredit dalam penelitian ini menunjukkan 

koefisien regresi sebesar 6.185222, t-statistik sebesar 0.918981 serta tingkat 

signifikansi sebesar 0.3627 (lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa risiko kredit perbankan didalam penelitian ini memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap konservatisme akuntansi 

(MBV saham) didalam perusahaan bank. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa risiko kredit di perusahaan-perusahaan bank yang tercatat pada 

BEI tahun 2009-2013 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

konservatisme perusahaan bank tersebut dikarenakan sudah ada nya peraturan 
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perbankan yang mendetail untuk mengahadapi risiko kredit dan meminimalkan 

potensi kerugian akibah debitur-debitur bermasalah pada perusahaan bank yaitu 

berdasarkan SE BI No. 15/28/DPNP yang mengatur tentang Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN) aset yang juga termasuk didalamnya Penyisihan 

Penghapusan Aset (PPA). Peraturan ini mengatur pencadangan yang harus 

dilakukan oleh bank untuk setiap kategori kredit di banknya yaitu lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. CKPN dihitung untuk 

risiko kredit ini dilakukan melalui dua cara, secara collective (kredit-kredit dengan 

nilai plafond kecil) dan individual (kredit-kredit dengan nilai besar dengan cara 

melihat dari cash flow debitur) serta CKPN dihitung terhadap kredit dalam mata 

uang rupiah dan juga mata uang asing. Selain CKPN dan PPA, juga terdapat 

restrukturisasi kredit yaitu penilaian kembali atas kredit-kredit bermasalah seperti 

pemberian tambahan kredit, penyesuaian jadwal pembayaran. Restrukturisasi 

kredit ini sudah memiliki prosedur dan tata cara yang sangat baik sebagai salah 

satu cara menghadapi risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian. Dengan 

adanya peraturan tersebut perusahaan bank sudah bisa mengahadapi risiko kredit 

tanpa harus melakukan prinsip konservatisme dalam penyusunan laporan 

keuangannya. 

4.6.3 Pengaruh Risiko Pasar Perbankan terhadap Konservatisme Akuntansi 

Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat perubahan dari pergerakan 

variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang kemungkinan akan 

merugikan bank (Rivai, 2007). Penelitian ini menggunakan rasio PDN (Posisi 

Devisa Netto) sebagai proksi dari risiko pasar. Hasil uji regresi untuk variabel 
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risiko pasar dalam penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar -

5.929959, t-statistik sebesar -1.908491 serta tingkat signifikansi sebesar 0.0623 

(lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa risiko 

pasar perbankan didalam penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

dan negatif terhadap konservatisme akuntansi (MBV saham) didalam perusahaan 

bank. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko pasar di 

perusahaan-perusahaan bank yang tercatat pada BEI tahun 2009-2013 tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme perusahaan bank. 

Pada dasarnya penyebab tidak signifikannya risiko pasar terhadap konservatisme 

akuntansi ini sama dengan penyebab risiko kredit, hal ini dikarenakan adanya 

peraturan yang mewajibkan bank untuk melakukan CKPN (Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai) terhadap aset.  

Setiap bank memberikan pencadangan untuk menghadapi kemungkinan 

kerugian akibat turunnya nilai aset. Seperti yang kita ketahui, risiko pasar 

disebabkan oleh berubahnya variabel pasar (perubahan suku bunga dan nlai 

tukar), bila melihat dari sisi risiko pasar CKPN dikatakan bisa menghadapi risiko 

pasar karena CKPN juga diberikan pada pos-pos investasi yang dimiliki oleh bank 

(giro pada BI, giro pada bank lain, efek-efek (obligasi), tagihan-tagihan dan lain 

lain) hal ini sebagai bentuk menghadapi risiko perubahan suku bunga. Lalu CKPN 

yang dibentuk tersebut sudah diperhitungkan untuk investasi-investasi dengan 

mata uang rupiah dan juga mata uang asing maka hal ini bisa dikatakan sebagai 

cara menghadapi risiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar. CKPN ini sudah 

sangat baik untuk menghadapi kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat 
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adanya risiko pasar sehingga konservatisme akuntansi sudah tidak terlalu 

diperlukan untuk mengahadapi risiko pasar. 

4.6.4 Pengaruh Risiko Likuiditas Perbaankan terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo (Rivai, 2007). Penelitian ini 

menggunakan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) sebagai proksi dari risiko 

likuiditas. Hasil uji regresi untuk variabel risiko likuiditas dalam penelitian ini 

menunjukkan koefisien regresi sebesar -2.771258, t-statistik sebesar -3.787769 

serta tingkat signifikansi sebesar 0.0004 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 

0.05). Hal ini menunjukkan bahwa risiko likuiditas perbankan didalam penelitian 

ini memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap konservatisme 

akuntansi (MBV saham) didalam perusahaan bank. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko likuiditas di perusahaan-perusahaan bank 

yang tercatat pada BEI tahun 2009-2013 memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap konservatisme perusahaan bank tersebut dikarenakan adanya peraturan 

Bank Indonesia yang mengatur bahwa untuk menghadapi risiko likuiditas 

perusahaan bank diwajibakan untuk menyusun laporan proyeksi arus kas selama 

satu minggu ke depan, peraturan ini dicantumkan dalam SE BI No. 13/23/DPNP. 

Peraturan ini bisa mempengaruhi konservatisme dikarenakan kemungkinan besaer 

perusahaan bank bisa menerapkan prinsip konservatisme didalam penyusunan 

laporan proyeksi arus kas tersebut. 
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4.6.5 Pengaruh Risiko Operasional Perbankan terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan 

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

bank (Rivai, 2007). Penelitian ini menggunakan rasio BOPO (biaya operasional 

per pendapatan operasional) sebagai proksi dari risiko operasional. Hasil uji 

regresi untuk variabel risiko operasional dalam penelitian ini menunjukkan 

koefisien regresi sebesar -6.258417, t-statistik sebesar -6.570375 serta tingkat 

signifikansi sebesar 0.0000 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa risiko operasional perbankan didalam penelitian ini memiliki 

pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap konservatisme akuntansi (MBV 

saham) didalam perusahaan bank. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa risiko operasional di perusahaan-perusahaan bank yang tercatat 

pada BEI tahun 2009-2013 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

konservatisme perusahaan bank tersebut kemungkinan dikarenakan BOPO sangat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan bank hal ini ditunjukkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Yuliani (2007) dan Sudiyatno & Suroso (2010) yang 

menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. Seperti yang kita ketahui profitabilitas adalah suatu hal 

yang harus dijaga dan dimaintain oleh setiap perusahaan, bila dinyatakan bahwa 

BOPO memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas itu 

berarti bahwa bila BOPO yang dimiliki oleh perusahaan bank semakin kecil 
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(efisien) maka profitabilitas perusahaan tersebut akan menjadi besar dan 

sebaliknya bila BOPO yang dimiliki oleh perusahaan tersebut semakin besar 

(tidak efisien) maka profitabilitas yang dihasilkan akan kecil. Tentu perusahaan 

khususnya bank (dalam penelitian ini) tidak ingin terjadi bila BOPO yang mereka 

miliki besar dan akhirnya akan menurunkan profit bank tersebut maka dari itu 

bank akan melakukan kebijakan yang cenderung tidak konservatif, karena dengan 

perusahaan mempergunakan kebijakan akuntansi yang cenderung tidak 

konservatif profit yang akan dihasilkan cenderung lebih besar dan selain itu 

dengan tingginya profit tersebut perusahaan bank dapat menutupi ketidakefisienan 

operasionalnya. 

4.7 Implikasi Manajerial 

 Hasil penelitian dalam pembahasan ini mengenai bagaimana risiko kredit, 

risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional mempengaruhi konservatisme 

akuntansi perusahaan bank pada tahun 2009-2013 terdapat beberapa hal yang 

dapat menjadi pertimbangan beberapa pihak untuk mengambil keputusan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit dan risiko pasar tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi bank, sedangkan 

risiko likuiditas dan operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi perusahaan.  

 Hasil penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah 

terjadi penurunan dalam penerapan prinsip konservatisme dalam penyusunan 

laporan keuangan bank. Sebagai gantinya bank sebaiknya menerapkan praktik 

operasional yang sangat konservatif, hendaknya bank mengelola risiko dengan 
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baik dan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang. Sebagai contoh ketaatan terhadap peraturan CKPN untuk menghadapi 

risiko kredit dan risiko pasar. Untuk risiko likuiditas dan risiko operasional harus 

sangat diperhatikan karena risiko ini sangat terkait dengan sumber pendanaan 

bank, dengan menjalankan praktik operasional yang baik (tapi tetap konservatif). 

Operasional yang baik dapat dicontohkan dengan menjalankan pelayanan 

costumer yang baik, teknologi sistem yang baik dan terintegrasi sehingga risiko 

operasional yang ada tidak besar. Baiknya praktik operasional bank akan 

membuat nasabah tetap percaya dan nyaman terhadap bank sehingga sumber dana 

bank (dana pihak ke-3) tetap terjaga dan likuiditas bank pun akan tetap baik. Hal-

hal yang telah disebutkan dimaksudkan untuk menjaga agar semua risiko dapat 

terkelola dan berada dalam batas yang aman sehingga tidak mengganggu kinerja / 

performa bank. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari risiko-risiko perbankan 

terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Risiko-risiko perbankan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko-risiko keuangan perbankan yaitu 

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah bank-bank yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2013. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setiap risiko memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda terhadap konservatisme akuntansi perusahaan bank. Risiko 

kredit dan risiko pasar memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

konservatisme akuntansi perusahaan bank, yang artinya risiko kredit dan risiko 

pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan konservatisme 

akuntansi perusahaan bank. Sedangkan risiko likuiditas dan risiko operasional 

keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap konservatisme 

akuntansi perusahaan bank, yang artinya semakin besar risiko likuiditas ataupun 

risiko operasional maka semakin kecil konservatisme yang dilakukan dan 

sebaliknya. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, risiko-risiko 

yang memiliki hubungan dengan sumber pendanaan bank memiliki pengaruh 
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yang negatif walaupun tidak semuanya signifikan (risiko pasar berpengaruh tidak 

signifikan) yang artinya semakin tinggi risiko akan konservatisme akuntansi yang 

dilakukan akan semakin rendah. Dengan tingginya risiko operasional dan risiko 

likuiditas bisa mempengaruhi net income bank baik secara langsung maupun 

tidak, bila bank mempergunakan prisip konservatisme akuntansi hal ini akan 

semakin menurunkan net income bank. Maka bank akan cenderung tidak 

menerapkan prinsip konservatisme dalam laporan keuangannya agar menjaga net 

income yang dimiliki tidak semakin kecil. Risiko kredit memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan dikarenakan sudah adanya peraturan CKPN yang sudah cukup 

baik untuk dipergunakan dalam megahadapi adanya risiko kredit. Selain 

dikarenakan oleh hal-hal yang disebutkan diatas alasan lainnya adalah  bila 

melihat hasil diatas ada kecenderungan penurunan atau hilangnya penggunaan 

prinsip konservatisme pada laporan keuangan bank, hal ini mungkin dikarenakan 

perubahan GAAP ke IFRS membuat benar benar membuat standar menjadi tidak 

konservatif lagi, akhirnya hal ini berdampak pada konservatisme dalam laporan 

keuangan bank. 

 

5.2 Saran 

1. Saran untuk Bank 

Bank disarankan untuk selalu mengelola risiko-risiko dengan baik, agar 

risiko selalu terjaga dibatas yang aman, apalagi dengan sudah menurunnya dan 

kecendrungan hilangnya prinsip konservatisme akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan, maka dalam operasionalnya bank harus menerapkan praktek 
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operasional yang sangat konservatif. Risiko ini harus sangat dijaga karena bank 

adalah entitas yang sangat sensitif terhadap risiko danp sebagai lembaga 

kepercayaan masyarakat, bank dituntut untuk bisa menjaga kepercayaan tersebut 

agar masyarakat yakin bahwa segala kebutuhan dan kegiatan keuangan mereka 

bisa diserahakan terhadap perbankan. Selain itu mungkin ada baiknya bila bank 

tetap melakukan konservatisme namun dalam batas yang wajar. 

2. Saran untuk akademisi 

 Akademisi sebaiknya membimbing penelitian-penelitian yang akan 

diadakan selanjutnya agar melakukan penelitian tidak di industri perbankan saja 

namun di lembaga keuangan atau non keuangan lainnya seperti asuransi, 

pegadaian dan multifinance.  

3. Saran untuk pemerintah (Regulator) 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penurunan terhadap asas 

konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai pembuat peraturan, 

pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang lebih ketat khususnya untuk 

perbankan, karena perbankan adalah lembaga yang sangat sensitif terhadap risiko 

karena bila sebuah bank memiliki risiko yang tinggi akan mempengaruhi secara 

langsung sumber pendanaan bank (dana pihak ke-3) yang juga akan berpengaruh 

terhadap performa bank (net income). Selain akan mempengaruhi performa bank 

bila melihat dari sisi pemerintah, dengan menurunnya performa bank akibat 

risiko-risiko tersebut akan menurunkan pendapatan pajak pemerintah karena net 

income yang didapatkan oleh bank akan semakin kecil. Maka dari itu bank harus 
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membuat peraturan yang menjaga bank agar dapat mengelola risiko dengan baik 

agar tidak mempengaruhi performanya. 

4. Saran untuk penelitian selanjutnya 

 Risiko-risiko yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

risiko keuangan saja maka sebaiknya penelitian selanjutnya juga 

mempertimbangkan risiko lainnya, agar semua risiko perbankan terwakilkan. Dan 

untuk pengukuran konservatisme ada baiknya memakai pengukuran 

konservatisme yang lainnya yaitu stock relation measure dan accrual. Selain hal-

hal yang terkait dengan variabel disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk 

melakukan penelitan pada tahun sebelum terjadinya perubahan GAAP ke IFRS 

yaitu sebelum tahun 2008, agar bisa diperbandingkan hasilnya setelah terjadinya 

perubahan GAAP ke IFRS. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Statistik Deskriptif 

Date: 07/23/14   
Time: 02:18       

Sample: 2009 2013      
       
       
 

CONSERVATIS
M KDT PSR LQD OPS LEV 

       
        Mean  1.581979  0.023078  0.024470  0.785511  0.819924  0.888056 

 Median  1.340000  0.021200  0.018750  0.810950  0.822600  0.894550 
 Maximum  4.290000  0.088200  0.092000  1.044200  1.146300  0.939100 
 Minimum  0.530000  0.000000 -0.019800  0.442400  0.599300  0.784900 
 Std. Dev.  0.819652  0.015362  0.023128  0.137089  0.095918  0.030330 
 Skewness  1.143089  1.562193  0.976391 -0.522980  0.116224 -1.073555 
 Kurtosis  3.757435  6.637840  3.732346  2.753846  3.995966  3.985711 

       
 Jarque-Bera  23.20128  91.98269  17.39874  4.618505  4.183920  22.32683 
 Probability  0.000009  0.000000  0.000167  0.099335  0.123445  0.000014 

       
 Sum  151.8700  2.215500  2.349100  75.40910  78.71270  85.25340 
 Sum Sq. Dev.  63.82372  0.022420  0.050816  1.785370  0.874029  0.087392 

       
 Observations  96  96  96  96  96  96 
 

Lampiran 2 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 18.033847 (25,65) 0.0000 

Cross-section Chi-square 198.856448 25 0.0000 
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Lampiran 3 

Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 10.635806 5 0.0591 
     
     

 

Lampiran 4 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

Dependent Variable: CONSERVATISM  
Method: Least Squares   
Date: 08/08/14   Time: 17:57   
Sample (adjusted): 2 95   
Included observations: 55 after adjustments  
Convergence achieved after 11 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.937540 3.024784 0.971157 0.3363 

KDT 6.185222 6.730524 0.918981 0.3627 
PSR -5.929959 3.107146 -1.908491 0.0623 
LQD -2.771258 0.731633 -3.787769 0.0004 
OPS -6.258417 0.952520 -6.570375 0.0000 
LEV 6.495879 3.388525 1.917022 0.0612 

AR(1) 0.671158 0.096392 6.962826 0.0000 
     
     R-squared 0.669282     Mean dependent var 1.532545 

Adjusted R-squared 0.627942     S.D. dependent var 0.846402 
S.E. of regression 0.516276     Akaike info criterion 1.634065 
Sum squared resid 12.79399     Schwarz criterion 1.889543 
Log likelihood -37.93678     Hannan-Quinn criter. 1.732860 
F-statistic 16.18977     Durbin-Watson stat 1.918700 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .67   
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