
1 
 

PENGARUH  RISIKO  PERBANKAN TERHADAP PENERAPAN  

KONSERVATISME  PADA LAPORAN KEUANGAN BANK 

(STUDI  PADA  BEBERAPA BANK YANG  TERDAFTAR  PADA  BEI  TAHUN  

2009-2013) 

 

Shabrina Reninta 

201012013 

 

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. 

 

I. Pendahuluan 

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 ini membuat standart menjadi 

„less prudent’ hal ini dikarenakan penggunaan metode fair value yang membuat standar 
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tidak berhati-hati. Selain itu pada penlitiannya Andre et al (2013) menyatakan bahwa 

perubahan IFRS menurunkan tingkat konservatisme secara signifikan. 

PSAK sebagai standar yang digunakan di Indonesia juga menunjukkan penurunan 

konservatisme dapat dilihat dengan munculnya PSAK 50 yang mengatur investasi efek 

tertentu. Didalam PSAK no 50 ini dijelaskan bahwa untuk sekuritas-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. PSAK 50 ini 

menghilangkan 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. 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 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. 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 
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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 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)”. 
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II. Landasan Teori dan Hipotesis 

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. 

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. 



5 
 

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. 

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. 

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

konservatisme yaitu: 
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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 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 
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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 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 

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 
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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. 

 Risiko likuiditas 

Risiko Likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko Likuiditas dapat melekat pada 

aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, kegiatan 

pendanaan dan instrumen utang. 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 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. 

 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 
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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. 

Bank wajib mengelola risiko-risiko tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank 

Indonesia No 13/24 DPNP tanggal 25 oktober 2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan 

bank umum. 

Hipotesis 

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: 
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Ha: Risiko keuangan perbankan memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi 

Ho: Risiko keuangan perbankan tidak memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme 

akuntansi 

III. Metode Penelitian 

Populasi dan Pemilihan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh institusi perbankan yang terdaftar di BEI. 

Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling.  

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. 

Variabel Penelitian 

Variabel Dependen 

Konservatisme diukur dengan cara net asset measure yaitu mempergunakan market to 

book equity. 

                           

                          
 

Variabel Independen 

Risiko Kredit (KDT) diukur melalui rasio non performing loan (NPL) 

                 

            
 

Risiko Pasar (PSR) diukur melalui rasio Posisi Devisa Netto (PDN) 

                   

           
 

Risiko Likuiditas (LQD) diukur melalui rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

            

                
 

Risiko Operasional (OPS) diukur melalui rasio BOPO 
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Variabel Kontrol 

Leverage diukur melalui rasio leverage  

            

            
      

Model Penelitian 

Pengujian model penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple regression), 

berikut model penelitian yang dipergunakan: 

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

Data-data yang dikumpulkan akan diolah melalui software eViews versi ke-7. Data 

tersebut diolah melalui tahapan berikut: 

1. Uji Normalitas, untuk melihat apakah data yang dipergunakan sudah berdistribusi 

normal atau belum. 

2. Penentuan jenis model regresi data panel, untuk mengetahui jenis pendekatan mana 

yang dipergunakan dalam penelitian. (Common effect, Fixed effect, random effect) 

3. Uji Asumsi Klasik, untuk memastikan bahwa data yang dipergunakan sudah terbebas 

dari masalah-masalah penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, 

uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

4. Analisis hasil regresi, untuk melihat Uji parsial (t-test), Uji Simultan (F-Test), dan uji 

koefisien determinasi (R
2
) 

IV. Analisis dan Pembahasan 

Hasil pemilihan sampel 

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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Uji Normalitas 

Dari gambar berikut 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 

Penentuan model regresi data panel 

Model data panel yang dipergunakan adalah metode Random Effect, terlihat dari 

hasil Uji Chow dan Uji Hausman berikut: 

Tabel 4.2 

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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Tabel 4.3 

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. 

Uji Asumsi Klasik 

 Data dalam penelitian ini sudah terbebas dari masalah-masalah hal ini dapat 

terlihat dari hasil uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

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 

 Tabel tersebut menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

koefisien korelasi antar variabel indeependen yang diatas 0.85, maka model terbebas dari 

multikolinearitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey 

 

 

 Sumber: Output Eviews, Olahan Peneliti 

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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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. 

Tabel 4.6 

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 4.6 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. 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Tabel berikut akan menunjukkan hasil regresi data panael menggunakan software Eviews 

7.1.  

Tabel 4.7 

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: 
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CONSERVATISM = 2.937540 + 6.185222 KDT – 5.929959 PSR – 2.771258 LQD – 

6.258417 OPS + 6.495879 LEV 

Pengaruh Risiko Kredit Perbankan terhadap Konservatisme Akuntansi 

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. 

Hal ini dikarenakan sudah ada nya peraturan 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. 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. 

Pengaruh Risiko Pasar Perbankan terhadap Konservatisme Akuntansi 

 Hasil uji regresi untuk variabel 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. 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 
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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. 

Pengaruh Risiko Likuiditas Perbaankan terhadap Konservatisme Akuntansi 

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.Hal ini 

dikarenakan oleh 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. 

Pengaruh Risiko Operasional Perbankan terhadap Konservatisme Akuntansi 

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. Hal ini dkikarenakan 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 
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kecil (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. 

V. Kesimpulan dan Saran 

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 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 
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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. 

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 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 
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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 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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