
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN FAIR VALUE OPTION 

BERDASARKAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) TERHADAP 

VOLATILITAS EARNINGS PADA BANK-BANK DI INDONESIA  

PERIODE Q1 2010 – Q2 2011 
 

 

 
 

 

Oleh 

Indah Yuliana 

200812019 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat 

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2012 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 
 

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN FAIR VALUE OPTION 
BERDASARAKAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) TERHADAP 

VOLATILITAS EARNINGS PADA BANK-BANK DI INDONESIA  
PERIODE Q1 2010 – Q2 2011 

 
 

 

 

Oleh 
Indah Yuliana 

200812019 
 

Diterima dan Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Komprehensif  
 

Jakarta, Februari 2012 

Pembimbing Utama Skripsi 

 

 

 

Etika Karyani S.E., Ak., M.S.M. 

Pembimbing Pendamping Skripsi 

 

 

 

Fadjar Putra Anoraga S.E., M.S.E. 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



 

TANDA PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF 

 

Nama : Indah Yuliana 

NIM : 200812019 

Program/Jurusan : Sarjana/Akuntansi 

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan Fair Value Option Berdasarkan 

PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap Volatilitas Earnings pada 

Bank-Bank di Indonesia Periode Q1 2010 – Q2 2011 

 

Tanggal Ujian Komprehensif Skripsi :  24 Februari 2012 

 

Penguji   

Ketua : Sparta, S.E., Ak., M.E. 

Anggota :   1. Ira Geraldina, S.E., Ak., M.Si., Ak. 

  2. Etika Karyani S.E., Ak., M.S.M. 

 

Menyatakan bahwa mahasiswa di atas telah mengikuti ujian komprehensif dan 

dinyatakan LULUS ujian. 

 

Ketua 

 

 

 

 

Sparta, S.E., Ak., M.E. 

 

Anggota 1 

 

 

 

 

Ira Geraldina, S.E., Ak., M.Si., Ak. 

 

Anggota 2 

 

 

 

 

Etika Karyani S.E., Ak., M.S.M. 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



 

 

 

 

 

 

  

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



 

 

 

 

 

  

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



vi 
 

KATA PENGANTAR 
 

Penulis menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah iman, 

pengharapan dan kasih sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.  

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENGARUH PENERAPAN FAIR VALUE 

OPTION BERDASARKAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) TERHADAP 

VOLATILITAS EARNINGS PADA BANK-BANK DI INDONESIA PERIODE Q1 

2010 – Q2 2011”, yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi di STIE Indonesia Banking School. Dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak sehingga 

seluruh hambatan dan tantangan dapat disikapi dengan baik dan optimal. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada: 

1. Keluarga Pasaribu Bondar; Bapak, Mamak, Ervina Agusdiyar, Eko Sidtong dan 

Joshua Maruli Tua atas kesederhanaan doa dan kasih sayang mereka. 

2. Ibu Etika Karyani selaku Pembimbing Utama Skripsi dan Pembimbing 

Akademik, atas perhatian beliau yang sangat luar biasa besar selama ini, baik 

dalam skripsi maupun akademik. 

3. Bapak Fadjar Putra Anoraga selaku Pembimbing Pendamping Skripsi, sekaligus 

Ketua P3M STIE IBS atas bimbingan beliau selama penyusunan skripsi. 

4. Ketua STIE IBS Ibu Dr. Siti Sundari S.H., MH., Wakil Ketua I Bapak Donant 

Alananto Iskandar S.E., MBA., Wakil Ketua II Bapak Taufik Hidayat S.E., Ak., 

M. Bank Fin. dan Wakil Ketua III Bapak Drs. Atman Poerwokoesoemo. 

5. Ibu Ira Geraldina dan Ibu Novy Silvia selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan 

Akuntansi STIE IBS. 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



vii 

6. The Special of #G30S: Fresnel Simon, Christya Natasha, Annisa Nurlailia, Voni 

Mega, Carrisa Pratiwi, Ka Elsa Winda, Ka Indra Sucipto, Ka Muchlisa, Ka 

Mulita, Ka Uli, Ka Furqon, Ka Nun, Ka Ichsan, Ka Umar, Ka Ruudzi, dan Ka 

Widya -“finally, mission accomplished!”. 

7. The Close One – Vica, Greg, Tika, Diofany, Utari dan Utami, Irmayanti, Ratih, 

Hanny, Cantik, Silvia, Nurul, Flora, Adys, Najlaa, Bella, Jessica, Resty, Nadya, 

Eka, Eveline, Putri, Amalia, Nabilah, Christiana, Aprodita, Ari, Annisa Hartati, 

Rina, Annisa Ramdania, Citra, Rizky Djayadiningrat, Susan, Sumayah, Mayang, 

Rakhmi, Nyimas, Febi, Suci – and I even want to tell every single name – dan 

seluruh teman IBS atas segala bentuk doa dan dukungan mereka.  

8. Kosan Family – Ka Neneng Ana (for ASUS Eee-PC), Astri, Ka Sari dan Ka Sulis. 

9. Extracurricular activities; IBS Choir, HMPS Akuntansi, Assistant-Lecturer 

Activity (2010 (1D&1C) dan 2009 (Akuntansi 1 & 2)) atas ilmu berbagi dan 

optimalisasi waktu. 

10. Most Enlivened Stuffs ever – Sri Mulyani Indrawati, Miranda Swaray Goeltom, 

Boediono, Wibowo Koesoemo, Ermida Simanjuntak, and Renowned Public 

Accountant Firms for enhancing my width of vision. 

11. Seluruh dosen STIE IBS atas segenap sharing ilmu pengetahuan, khususnya Pak 

Siswanto, Pak Erric Wijaya, Pak Sparta atas bantuan ilmu dalam penyusunan 

skripsi ini.  

12. Seluruh pihak di STIE IBS, khususnya Pak Arif, Pak Dede, Pak Yusuf, Pak 

Yanto, Pak Untung, Pak Awang, Mbak Wulan, Mas Ryan dan Mas Ruli.  

13. Segenap pihak yang membantu dan mendukung baik, tetapi tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu. 

 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



viii 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi 

pengembangan penulisan di masa mendatang. 

Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi semua pihak. 

 

Jakarta, Februari 2012 

 

Penulis 

  

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



ix 

ABSTRACT 

 

Several parties argued that financial statements designed under an accounting 

model that measuring financial instruments at fair value would not fairly demonstrated a 

bank’s business model. Moreover, the existence of Fair Value Option (FVO) as the way 

out to designate fair value based on PSAK No. 55 (Revised 2006) is acknowledged 

inducing earnings volatility in banks where financial instruments are the largest portion 

on their financial statements.  

This paper analyzes whether intention of reducing accounting mismatch associated 

with application of FVO and also FVO implementation towards financial liabilities 

induce different levels of earnings volatility during the time period from January 2010 

until June 2011 using a sample of 68 banks. I find evidence that application of the FVO 

with the intention of reducing accounting mismatch significantly influences earnings 

volatility. Further, implementation of FVO towards financial liabilities significantly 

effects earnings volatility as well.  

Overall, the findings suggest that the broadly disputes about FVO and its 

consequences on earnings volatility should be assessed based on the intention of the 

FVO application. 

 

Keywords: Fair Value Option, Earnings Volatility, Banks, PSAK No. 55 (Revised 

2006)  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Akuntansi keuangan adalah suatu proses yang berakhir pada pelaporan keuangan 

(financial reporting) perusahaan, bukan hanya untuk kepentingan internal tetapi juga 

eksternal. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai entitas 

pelapor yang berguna untuk investor ekuitas baik yang ada maupun potensial, peminjam 

(lenders) dan kreditor lainnya dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal.  

Dalam pelaporan keuangan, final output adalah laporan keuangan yang disusun 

oleh entitas –baik komersial, non komersial, atau pemerintahan– dengan landasan 

standar akuntansi yang berlaku di suatu negara tertentu. Di Indonesia, entitas menyusun 

laporan keuangan mereka menggunakan Standar Akuntansi Indonesia. Ada empat pilar 

dalam Standar Akuntansi Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK1), Standar 

Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi 

Syariah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Masing-masing pilar tersebut memiliki 

referensi dalam membuat, merevisi dan juga mencabut standar.  

Pada awalnya, SAK Indonesia merujuk pada United States General Accepted 

Accounting Principles (US GAAP). Akan tetapi, SAK mengalami perubahan referensi 

dari US GAAP ke International Financial Reporting Standards (IFRS). Hal ini dilandasi 

dengan cita-cita “Strengthening Transparency and Accountability”, artinya bahwa IFRS 

merupakan salah satu harmonisasi standar keuangan internasional yang bertujuan untuk 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Tujuan ini diharapkan berakhir pada 
                                                             
1  SAK terkini adalah Standar Akuntansi Keuangan 2012 yang released pada acara Gala Dinner perayaan 
HUT IAI ke-54; SAK terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi 
Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). 
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peningkatan kualitas informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).  

Akan tetapi, perbaikan dalam lingkungan informasi berkaitan dengan perubahan 

IFRS menjadi tidak pasti (Naomi et al, 2007). Faktornya adalah alasan harapan 

perbaikan informasi didasarkan pada pandangan bahwa perubahan dari US GAAP ke 

IFRS dapat mendorong kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Hasil penelitian 

Barth et al (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan IFRS melakukan 

earnings management yang lebih kecil, pengakuan kerugian (losses recognition) lebih 

tepat waktu dan memiliki relevansi nilai (value relevance) yang lebih baik mengenai 

earnings. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas akuntansi terjadi karena 

konvergensi.  

Di Indonesia, konvergensi IFRS diterapkan pada PSAK No. 55 (Revisi 2006), 

Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK ini merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari PSAK No. 502 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan 

Pengungkapan, yang efektif diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang 

mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Jika entitas 

menerapkan Pernyataan ini sebelum 1 Januari 2010, maka fakta ini harus diungkapkan. 

Selain itu, PSAK No. 55 (Revisi 2006) adalah PSAK yang mengadopsi seluruh peraturan 

dalam IAS 39 kecuali untuk beberapa hal tertentu. Selain itu, salah satu isu yang paling 

ditekankan dalam instrumen keuangan adalah penggunaan nilai wajar (fair value).  

Akuntansi nilai wajar (fair value accounting) telah menjadi prinsip pengukuran 

yang penting dalam akuntansi internasional. Lebih lagi, the International Accounting 

Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB) 

                                                             
2  SAK Per 1 Januari 2012 membagi PSAK ini menjadi dua, yakni PSAK No. 50 (Revisi 2010), 
Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan. 
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mempromosikan akuntansi fair value sebagai dasar ke depan (future basis) untuk 

pengukuran (FASB 2007; IASB 2008 dalam Fiechter, 2011). Bagaimana pun juga, 

akuntansi fair value tetap menjadi hal yang kontroversial. Hal ini dikarenakan trade-off 

antara relevansi dan reliabilitas dari fair value yang dilaporkan (Ryan, 2008 dalam 

Fiechter, 2011). Secara teori, pengukuran dengan menggunakan fair value diyakini lebih 

memiliki relevansi daripada pengukuran dengan pendekatan nilai historis (historical 

approach). Argumen ini diperkuat dengan alasan bahwa fair value dapat 

menggambarkan risiko yang disesuaikan dari ekspektasi arus kas investor di masa depan 

lebih tepat daripada pendekatan yang lainnya (Hitz 2007; Allen dan Carletti 2008 dalam 

Fiechter, 2011). 

Penggunaan fair value diharapkan mampu melengkapi kekurangan historical 

approach. Akan tetapi, beberapa masalah praktis muncul dari penggunaan akuntansi fair 

value. Di sisi lain, pengukuran dari fair value membutuhkan pemahaman yang cukup 

karena pengukuran ini dapat menjadi sangat kompleks. Masalah lain muncul apabila 

quoted market price tidak tersedia dalam pasar aktif. Ketiadaan quoted market price ini 

menyebabkan pengukuran fair value didasarkan pada asumsi subjektif dan, oleh 

karenanya, sangat rentan terhadap manipulasi (Dechow et al, 2010 dalam Fiechter, 

2011).  

Selanjutnya, akuntansi fair value dapat meningkatkan volatilitas earnings. 

Volatilitas earnings menjadi isu penting karena tingkat volatilitas earnings yang lebih 

tinggi berkaitan dengan market value yang lebih rendah (Easton dan Zmijewski 1989; 

Barnes 2011; Hodder et al. 2006), dianggap lebih berisiko (Graham et al, 2005) dan 

meningkatkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan (Kim et al, 2001). Selain itu, pada 

waktu proses penetapan International Accounting Standard (IAS) 39 (yang merupakan 

landasan PSAK No. 55 (Revisi 2006)), isu kemungkinan akuntansi fair value 
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berpengaruh pada volatilitas earnings merupakan salah satu isu teratas dari comment 

letters yang diterima (Fiechter 2009, 29-41). 

Selanjutnya, volatilitas earnings harus dapat dibedakan dengan jelas antara 

artificial earnings volatility3 dan real economic earnings volatility. Apabila laporan 

keuangan menyajikan volatilitas earnings yang terlalu tinggi karena berbagai aturan 

akuntansi, maka investor mungkin akan mengenakan risk premium yang lebih tinggi 

daripada yang disesuaikan oleh situasi ekonomi entitas (Barth, 2004). Berdasarkan 

model pengukuran campuran4 dalam IAS 39, posisi lindung nilai diukur berbeda. Hal ini 

mengindikasikan bahwa accounting mismatch5 memberikan insentif pada artificial 

earnings volatility. 

Fair Value Option (FVO6) untuk instrumen keuangan menjadi salah satu topik 

terhangat di dalam isu akuntansi (Li, 2006). Dalam penelitian Fiechter (2011), FVO 

dianggap dapat meningkatkan volatilitas earnings. Hal ini didukung oleh temuan dalam 

penelitian empiris bahwa peningkatan volatilitas earnings terjadi karena penggunaan 

FVO (Barth et al, 1995; Hodder et al, 2006). Sebaliknya, hasil analisis simulasi 

penelitian Gebhard et al (2004) mengindikasikan hubungan negatif antara akuntansi fair 

value dan volatilitas earnings.  

 Di sisi lain, bank, sebagai entitas yang wajib memublikasikan laporan 

keuangannya, juga diatur dalam mekanisme pelaporan keuangan. Dalam kaitannya 

dengan bank, Standar Akuntansi yang mengatur mengenai tata cara pelaporan keuangan 

bank adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). PAPI telah mengalami 

                                                             
3  Artificial Earnings Volatility terjadi karena aturan-aturan akuntansi (Fiechter, 2011) 
4  Contohnya, beberapa instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, di sisi lain, 
instrumen keuangan lainnya diukur pada amortised cost. 
5  Pengukuran atau pengakuan secara inkonsisten yang  mungkin timbul dari pengukuran aset atau 
liabilitas atau pengakuan dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan tersebut dengan basis yang 
berbeda.  
6  Penetapan Nilai Wajar 
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beberapa perubahan, yaitu PAPI 2001 dan PAPI 2008. Lebih jauh, PAPI memiliki lima 

acuan yang relevan, yakni (1)Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan, PSAK dan ISAK, (2)Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), 

(3)IAS/IFRS, (4)Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam laporan keuangan 

dan (5)Praktik-Praktik Akuntansi yang Berlaku Umum, kesepakatan antar negara dan 

standar akuntansi negara lain. Berdasarkan acuan tersebut, dengan kata lain, PAPI juga 

dipengaruhi oleh fenomena akuntansi saat ini, yaitu konvergensi IFRS, khususnya 

berkaitan dengan penerapan akuntansi fair value dalam instrumen keuangan.  

Penetapan fair value dalam instrumen keuangan bank, secara teoritis, akan 

berdampak pada other comprehensive income, sub bagian unrealized gain and losses. 

Hal ini akan memengaruhi earnings bank. Earnings bank dari periode ke periode dapat 

menggambarkan volatilitas earnings. Volatilitas earnings dapat diukur dengan standar 

deviasi earnings7 bank dari periode ke periode yang bersangkutan. Volatilitas ini 

menjelaskan besaran, ukuran, atau arah fluktuasi earnings secara terpisah dari satu 

periode ke periode yang lain.  

Berdasarkan Kajian Stabilitas Keuangan September 2010 No. 15, Bank Indonesia, 

sebagai otoritas pengawasan perbankan, pada awalnya, berencana menerapkan PSAK 

No. 50 dan 55 untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2009. Akan tetapi, 

penyusun laporan keuangan di bank-bank menghadapi beberapa kendala sehubungan 

dengan rencana tersebut. Oleh karena itu, IAI memutuskan untuk mengubah tanggal 

efektif pemberlakuan PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006) menjadi untuk periode yang 

dimulai setelah 1 Januari 2010 sesuai dengan pengumuman No. 

1705/DSAK/IAI/XII/2008. 

                                                             
7  Dalam hal ini adalah Earning Before Tax 
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Berdasarkan uraian pada paragraph sebelumnya, penulis melakukan penelitian 

mengenai pengaruh penerapan FVO dalam instrumen keuangan bank-bank berdasarkan 

PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap fluktuasi earnings bank tersebut. Oleh karena itu, 

judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Penerapan Fair Value Option 

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap Volatilitas Earnings pada Bank-

Bank di Indonesia Periode Q1 2010 – Q2 2011”. 

 

1.2. Masalah Penelitian 

Masalah dalam penelitian ini terdiri dari identifikasi, perumusan dan pembatasan 

masalah penelitian. 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penerapan fair value dalam pelaporan 

keuangan entitas, salah satunya bank, merupakan hal yang ditekankan dalam tahun-tahun 

terakhir ini. Di Indonesia, penerapan ini terdapat pada PSAK No. 55 (Revisi 2006) 

mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang diadopsi dari IAS 39. 

Fair value yang pada awalnya hanya diterapkan untuk instrumen keuangan dengan 

tujuan untuk diperdagangkan, kini, dengan FVO, diizinkan untuk menetapkan instrumen 

keuangan di luar keperluan trading, sebagai FVTPL (Aminullah, 2007).  

Masalah muncul ketika penerapan fair value berpengaruh terhadap volatilitas 

earnings. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa entitas yang menerapkan pengukuran 

dengan FVO dengan tujuan untuk mengurangi accounting mismatch8, melaporkan 

tingkat volatilitas earnings yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengaruh penerapan FVO 

                                                             
8  Hal ini disebabkan oleh aset keuangan dan kewajiban keuangan yang saling berhubungan diukur 
dengan cara yang berbeda; aset keuangan diukur dengan menggunakan fair value, tetapi kewajiban 
keuangan diukur menggunakan amortized cost.  
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berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini terhadap volatilitas earnings merupakan hal 

yang sebaiknya dapat diidentifikasi, dipecahkan dan selanjutnya dijadikan bahan 

evaluasi dini oleh bank-bank, khususnya bank-bank di Indonesia. 

1.2.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah 

berikut: 

1. Apakah penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi 

accounting mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat volatilitas 

earnings? 

2. Apakah penerapan FVO dalam liabilitas keuangan pada bank berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings? 

1.2.3. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, pembahasan masalah akan dibatasi pada: 

1. Seluruh Bank Umum di Indonesia kecuali Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

dan Bank Umum Syariah. 

2. Klasifikasi instrumen keuangan yang dibahas dalam penelitian ini hanya untuk 

klasifikasi aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui 

Laporan Laba Rugi (FVTPL) atas penggunaan Fair Value Option. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

1. Memahami apakah penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk 

mengurangi accounting mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat volatilitas earnings. 
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2. Mengetahui apakah penerapan FVO dalam liabilitas keuangan pada bank 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu akuntansi keuangan mengenai Pengakuan dan 

Pengukuran Instrumen Keuangan PSAK No. 55 (Revisi 2006) pada bank-bank 

di Indonesia. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

sejauh mana penerapan FVO berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) 

berpengaruh terhadap volatilitas earnings bank-bank. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis yang tertarik membahas 

mengenai penerapan akuntansi fair value dalam instrumen keuangan industri 

lainnya. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-

masing berisi mengenai: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian; masalah penelitian dengan 

urutan identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah; tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini berisi pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian khususnya mengenai Fair Value Option dan Instrumen Keuangan, 

termasuk seluruh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Selain itu, bab ini mengemukakan tentang kerangka penelitian, 

pengembangan hipotesis penelitian dan penelitian sebelumnya, termasuk 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas mengenai objek, waktu dan tempat penelitian; 

serta teknik pengumpulan dan pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil analisis data serta 

implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang 

terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat sub topik, yaitu Teori 

Akuntansi Positif, Instrumen Keuangan, FVO dan Volatilitas Earnings.  

 

2.1.1. Teori Akuntansi Positif  

Teori akuntansi tidak menghasilkan petunjuk penggunaan dalam praktik akuntansi. 

Teori tersebut dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi perusahaan mana yang 

akan atau tidak akan menggunakan metode tertentu untuk melakukan valuasi aset. Akan 

tetapi, teori tersebut tidak menyatakan metode mana yang sebaiknya digunakan. Situasi 

ini digambarkan secara baik oleh Passmore (1953, p. 676) dalam Watt (1986): 

“Such a theory (a theory in social science) will have the limitations 
characteristic of the physical science. It  will not tell us what we ought 
to do, anymore than physics tells us whether to build a bridge or to be 
content with a ferry.” 

 

Dalam pengembangan teori, anggapan bahwa perlunya penambahan para peneliti 

adalah subjektif. Topik para peneliti yang memilih untuk bekerja pada model yang 

mereka kembangkan memengaruhi nilai peneliti itu sendiri. Biarpun begitu, dalam 

melakukan evaluasi penelitian, bantahan isu menjadi kurang subjektif. Mereka 

melibatkan pertanyaan apakah pengembangan dari implikasi model adalah hal yang 

masuk akal dan apakah hipotesis konsisten atau tidak dengan bukti. 
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Dalam ekonomi, konsep teori yang digunakan dalam science disebut positive 

theory. Sebutan tersebut digunakan untuk memisahkannya dari argumen normatif. 

Terminologi ini sering menuntun pada konsep teori positif yang membingungkan satu 

sama lain, perbedaan pandangan dalam filosofi science, logical positivism. Walaupun 

demikian, istilah positive theory digunakan karena penggunaannya yang umum dalam 

ekonomi dan akuntansi. 

Hal yang harus ditekankan adalah bahwa positive theory tidak membuat usulan 

normatif menjadi tidak penting. Teori menawarkan satu dari dua alur penelitian dalam 

ilmu akuntansi; pengaruh dari tindakan tertentu terhadap beberapa variabel. 

 

2.1.1.1. Informasi Akuntansi 

Akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam konsep menghasilkan dan 

mengomunikasikan kekayaan perusahaan (Meyer, 2007, dalam Karunarathne, 2010).  

Relevansi dan reliabilitas adalah karakteristik kunci dari informasi keuangan yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Dari sudut pandang investor, informasi relevan 

adalah informasi yang berkontribusi pada keputusan investasi ekuitas mereka. Hal ini 

harus dicatat bahwa relevansi nilai pasar yang didefinisikan di atas hanyalah salah satu 

dari interpretasi dari relevansi nilai (Francis et al., 2002, dalam Karunarathe, 2010). 

Relevansi nilai akuntansi adalah konsep yang mengakui sejumlah definisi dan 

pengukuran. Lev (1989) dalam Karunarathe (2010) menyatakan bahwa relevansi 

akuntansi dikategorikan sebagai kualitas dari informasi akuntansi. Berdasarkan Gee-Jung 

(2009) dalam Karunarathe, 2010, informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk 

menangkap atau mengikhtisarkan informasi yang memengaruhi nilai ekuitas. 
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Catherine  Whelan  (2004)  dalam Karunarathe, 2010 menyatakan bahwa ada tiga 

ikhtisar pengukuran yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan yang mungkin 

memiliki relevansi nilai yang dapat dipertanyakan; (1) earnings, sebagaimana dilaporkan 

dalam income statement, (2) nilai buku, sebagaimana dilaporkan dalam balance sheet 

dan (3) arus kas, sebagaimana dilaporkan dalam statement of cash flows. Banyak literatur  

telah meneliti relevansi nilai dari book value, earnings dan cash  flows  (Ball  and  

Brown  1968; Beaver 1986; Gee-Jung 2009, dalam Karunarathe, 2010). Kebanyakan 

studi melaporkan bahwa book value dan earnings memiliki informasi yang signifikan 

information dalam valuasi ekuitas (Lev. 1989, Dechow 1994, dalam Karunarathe, 2010).  

 

2.1.1.2. Relevansi Nilai Earnings 

Relevansi nilai adalah salah satu hal yang mendominasi studi pada masa lampau. 

Studi sebelumnya yang menolak earning dan cash flows dalam hal isi informasi mereka 

menemukan bahwa setiap pengukuran menyediakan informasi berjenjang ketika 

digunakan dalam hubungannya dengan yang lain. 

Berdasarkan Dechow (1994) dalam Karunarathe (2010), earnings  

menggambarkan hubungan yang lebih kuat dengan tingkat pengembalian (returns) 

daripada cash flows. Lebih jauh, Dechow mengusulkan bahwa ketika perusahaan 

mengalami perubahan dalam persyaratan working  capital  dan aktivitas pendanaan dan 

investasi, arus kas mungkin memiliki beberapa masalah yang muncul dan menjadi hal 

yang kurang dapat menggambarkan kinerja. 

Cheng  et  al.  (1996) dalam Karunarathe (2010) menemukan bahwa baik earnings  

dan perubahannya adalah bernilai relevan. Keduanya menggunakan tingkat dan 

perubahan untuk menyelidiki pengaruh dari kinerja earnings dalam isi informasi cash  
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flows. Mereka menyarankan bahwa pasar melihat cash  flows  sebagai sebuah alternatif 

sumber informasi jika earnings tidak menyediakan informasi yang cukup. 

 

2.1.2. Instrumen Keuangan 

IAS 32 dan 39 menyatakan bahwa: 

“financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of 

one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.” 

PSAK No. 50 (Revisi 2006) mendefinisikan terminologi instrumen keuangan sebagai 

suatu kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau 

instrumen ekuitas entitas lain. Di sisi lain, PAPI 2008 tidak mendefinisikan secara 

eksplisit terminologi instrumen keuangan. Akan tetapi, istilah tersebut diasumsikan sama 

dengan definisi dalam PSAK No. 50 (Revisi 2006) karena PSAK tersebut adalah 

referensi Bank Indonesia dalam penyusunan PAPI 2008. 

Seperti definisi sebelumnya, instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang 

menambah nilai aset keuangan entitas dan, di sisi lain, menambah kewajiban9 keuangan 

atau instrumen ekuitas entitas lain. Berdasarkan gambar 2.1., aset keuangan yang 

dimaksud adalah kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual untuk menyerahkan 

kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset 

keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung dan kontrak yang akan 

diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas. Selanjutnya, liabilitas 

keuangan terdiri dari kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan 

lain kepada entitas lain atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan 

dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas dan 

                                                             
9  Terkadang disebut Liabilitas 
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kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas 

yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non derivatif atau derivatif. Lebih jauh 

lagi, instrumen ekuitas merupakan kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu 

entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. 

 

Gambar 2.1. 

Klasifikasi Instrumen Keuangan 

 

Sumber: Martani, 2011 
 

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan 

dan Pengukuran, instrumen keuangan dikategorikan menjadi empat, yaitu  

1. aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 

laporan laba rugi (FVTPL); 

FVTPL adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu 

kondisi berikut ini: 
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a. diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika: 

i. diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali 

dalam waktu dekat; 

ii. merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang 

dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam 

jangka pendek (short term profit taking) yang terkini; atau 

iii. merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan 

keuangan atau sebagian instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan 

efektif). 

b. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai 

wajar melalui laporan laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini 

hanya bila memenuhi paragraf 11 (PSAK No. 55 (Revisi 2006)) atau ketika 

melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan karena: 

i. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan 

pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai accounting 

mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau 

pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang 

berbeda; atau 

ii. kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya dikelola dan 

kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen 

risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang 

kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari 

entitas (sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 tentang 

Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa), 

misalnya direksi. 
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Untuk instrumen-instrumen yang memenuhi kualifikasi pada huruf (ii) di atas, 

pengungkapannya mencakup penjelasan mengenai bagaimana penetapan pada nilai 

wajar melalui laporan laba rugi konsisten dengan manajemen risiko atau strategi 

investasi yang didokumentasikan entitas. 

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar pada 

pasar aktif dan yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tidak dapat 

ditetapkan sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada 

laporan laba rugi. 

2. investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (Held-to-Maturity);  

HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah 

ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi 

positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, 

kecuali: 

a. investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan 

yang diukur pada laporan laba rugi; 

b. investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; 

c. investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. 

Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki 

hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun 

sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh 

tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than 

significant) sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan 

dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali 

penjualan atau reklasifikasi tersebut: 
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i. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal 

pembelian kembali (contohnya, kurang dari tiga bulan sebelum jatuh 

tempo) dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; 

ii. terjadi setelah entitas tersebut memperoleh secara substansial seluruh 

jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas 

telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau 

iii. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak 

berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. 

3. pinjaman yang diberikan dan piutang (Loans and Receivables); 

LAR adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah 

ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: 

a. pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk 

dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok 

diperdagangkan, serta pinjaman yang diberikan dan piutang pada saat 

pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur 

pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; 

b. pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal 

ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau pinjaman yang diberikan 

dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali 

investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan 

kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang dan diklasifikasikan dalam 

kelompok tersedia untuk dijual. 
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Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan 

atau piutang (seperti kepemilikan atas Reksadana atau yang serupa) tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang. 

4. aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual 

(Available-for-Sale).  

AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk 

dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai 

a. pinjaman yang diberikan atau piutang, 

b. investasi yang diklasifikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau 

c. aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. 

Pengakuan dan pengukuran dari masing-masing kategori instrumen keuangan 

tersebut dijelaskan secara rinci dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006). Akan tetapi, PSAK 

No. 55 (Revisi 2006) bukanlah merupakan standar yang menganut rule-based, melainkan 

principle-based. Maksudnya adalah perincian dari pengakuan dan pengukuran instrumen 

keuangan yang sesuai dengan kategori di atas tidak merupakan aturan kaku yang harus 

diterapkan oleh entitas. Pengaturan mengenai pengakuan dan pengukuran ini hanyalah 

menjelaskan prinsip dasar. Standar berbasis prinsip memiliki kegunaan yang lebih baik 

dalam hal memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang merefleksikan 

transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, meskipun hal sebaliknya dapat 

terjadi. Standar berbasis prinsip juga memberi kesempatan pada manajer, anggota komite 

audit dan auditor menerapkan professional judgment mereka agar lebih fokus 

menggambarkan transaksi ekonomi secara substansi sehingga tidak hanya 

melaporkannya sesuai dengan standar yang berlaku. 
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2.1.2.1. Instrumen Keuangan: Aset Keuangan 

Kategori aset keuangan berdasarkan PAPI 2008 terdiri dari: 

1. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi 

Aset keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut: 

a. Diklasifikasikan dalam kategori Diperdagangkan, yaitu: 

i. Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali 

dalam waktu dekat (lazimnya 90 hari). 

ii. Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang 

dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam 

jangka pendek (short term profit taking); atau 

iii. Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan 

keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif). 

Istilah diperdagangkan umumnya mencerminkan aktivitas pembelian dan 

penjualan yang bersifat aktif dan berulang dan instrumen keuangan yang 

diklasifikasikan dalam kategori Diperdagangkan umumnya digunakan untuk 

tujuan memperoleh laba atau fluktuasi harga jangka pendek atau marjin. 

b. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan bank untuk diukur pada nilai wajar 

melalui laporan laba rugi (fair value option/FVO). 

Keputusan bank untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas keuangan 

untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serupa dengan pilihan 

kebijakan akuntansi. 

FVO hanya dapat digunakan: 

i. Untuk pengukuran instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran 

(combined/hybrid instrument) yang mengandung satu atau lebih derivatif 
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melekat yang ditetapkan oleh bank untuk diukur pada nilai wajar melalui 

laporan laba rugi. 

Sejalan dengan PSAK 55, instrumen derivatif harus diakui dalam kategori 

Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, yaitu dalam sub 

kategori Diperdagangkan kecuali derivatif tersebut merupakan instrumen 

lindung nilai yang mengikui penerapan akuntansi lindung nilai. 

PSAK 55 juga mensyaratkan derivatif melekat untuk diukur pada nilai 

wajar melalui laporan laba rugi sebagaimana halnya derivatif yang berdiri 

sendiri (freestanding derivative). Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa pengukuran nilai wajar tidak dihindari dengan melekatkan 

instrumen derivatif pada kontrak atau instrumen keuangan lainnya yang 

tidak diukur pada nilai wajar. 

ii. Jika dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan karena: 

 Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan 

pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul 

dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan 

kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda. 

Pendekatan mixed measurement dalam PSAK 55 yang memungkinkan 

kategori aset dan liabilitas keuangan diukur berdasarkan biaya (cost), 

biaya perolehan diamortisasi (amortised cost), atau nilai wajar (fair 

value) dapat menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan  pengukuran  

dan  pengakuan  (accounting mismatch). Aset dan kewajiban 

keuangan yang saling terkait pada saat pengakuan awal dapat diakui 

dalam kategori yang berbeda sehingga menyebabkan kemungkinan 

terjadinya mismatch pada saat pengukuran selanjutnya karena 
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terjadinya perubahan nilai aset dan kewajiban sehingga berdampak 

pada pengakuan keuntungan atau kerugian. Untuk dapat 

mengeliminasi atau mengurangi mismatch tersebut secara signifikan, 

bank dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang 

terkait, kelompok aset dan kewajiban yang terkait, atau bagian dari 

kelompok aset dan liabilitas keuangan yang terkait untuk diukur pada 

nilai wajar melalui laporan laba rugi. 

Transaksi aset dan liabilitas keuangan tidak perlu dilakukan pada saat 

yang bersamaan untuk memastikan keterkaitan antara keduanya. 

Transaksi dapat dilakukan dalam suatu rentang waktu yang wajar 

berdasarkan spesifikasi dari instrumen keuangan tersebut dan 

penetapan untuk menggunakan FVO dilakukan pada saat pengakuan 

awal aset dan liabilitas keuangan, serta terdapat hubungan ekonomis 

antara aset dan liabilitas keuangan. 

Sebagai contoh: 

Bank menerbitkan obligasi bersuku bunga tetap dan mengategorikan 

sebagai Kewajiban Lainnya yang diukur pada biaya perolehan 

diamortisasi. Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi tersebut 

selanjutnya diinvestasikan dalam aset keuangan yang masuk kategori 

Tersedia untuk Dijual dan diukur pada nilai wajar. Hal ini 

menimbulkan ketidakkonsistenan10 atau perbedaan pengukuran 

terhadap aset dan kewajiban yang saling terkait tersebut. Akan tetapi, 

bank dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan akan memberikan 

                                                             
10  Ketidakkonsistenan ini menyebabkan informasi yang diberikan berdasarkan laporan keuangan menjadi  
kurang relevan. 
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informasi yang relevan jika aset dan kewajiban masuk dalam kategori 

Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, yaitu 

menggunakan FVO. 

 Kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola 

dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan 

manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan 

informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada 

manajemen kunci dari bank, misalnya Direksi. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 

- Penetapan nilai wajar (FVO) harus dilakukan terhadap seluruh 

instrumen keuangan yang dikelola dan dievaluasi secara bersama-

sama. Penetapan tidak dapat dilakukan hanya terhadap beberapa 

instrumen keuangan dalam suatu kelompok yang dikelola bersama 

sebagai suatu portofolio.  

- Dokumentasi harus mencukupi sehingga dapat menunjukkan 

bahwa penggunaan FVO konsisten dengan manajemen risiko atau 

strategi investasi bank. Dokumentasi dilakukan secara basis 

portofolio dan tidak perlu dilakukan terhadap setiap item 

instrumen keuangan.  

- Evaluasi manajemen dan kinerja kelompok aset dan liabilitas 

keuangan harus didasarkan atas total laba (return) yang terkait 

dengan laba atas aset dan/atau liabilitas keuangan sebagai suatu 

portofolio atau kelompok dan bukan atas setiap item instrumen 

keuangan. 
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2. Tersedia untuk Dijual 

a. Aset keuangan non derivatif yang ditetapkan dalam kategori Tersedia untuk 

Dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai: 

i. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang; 

ii. Investasi yang diklasifikasikan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh 

Tempo; atau 

iii. Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi. 

b. Termasuk aset keuangan dalam kategori Tersedia untuk Dijual antara lain 

mencakup investasi dalam fixed rate interest only strip  yang dibeli melalui 

transaksi sekuritisasi dan merupakan subjek dari risiko pelunasan yang 

dipercepat. 

3. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 

a. Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan 

dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta bank mempunyai intensi positif dan 

kemampuan untuk aset tersebut hingga jatuh tempo, kecuali: 

i. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang; 

ii. Investasi yang diklasifikasikan dalam kategori Tersedia untuk Dijual; atau 

iii. Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.  

b. Penilaian terhadap intensi positif dan kemampuan bank harus dilakukan pada 

saat pengakuan awal dan pengakuan selanjutnya setiap tanggal neraca 

(termasuk neraca interim). 

c. Bank memiliki intensi positif untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh 

tempo jika memenuhi kondisi berikut; 

i. Bank bermaksud memiliki aset keuangan untuk satu periode yang telah 

ditetapkan; dan  
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ii. Tidak bermaksud menjual aset keuangan tersebut sewaktu-waktu kecuali 

dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. 

d. Bank memiliki kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo 

jika memenuhi seluruh kondisi  berikut: 

i. Bank memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan 

pendanaan investasi hingga jatuh tempo; atau 

ii. Tidak terdapat peraturan hukum dan batasan lainnya 

e. Termasuk aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo antara 

lain mencakup: 

i. Aset keuangan dengan suku bunga variabel; 

ii. Aset keuangan yang dapat dibeli kembali oleh penerbitnya atas dasar opsi 

beli dan bank dapat memperoleh kembali nilai tercatat aset keuangan 

secara substansial, sepanjang bank sebagai pemegang aset keuangan 

memiliki intensi dan kemampuan untuk memiliki hingga dibeli kembali 

oleh penerbitnya atau hingga jatuh tempo; atau 

iii. Aset keuangan yang mengalami kemacetan pembayaran, sepanjang 

pembayaran kontraktual sudah ditetapkan atau dapat ditentukan. 

f. Tidak termasuk aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 

antara lain mencakup: 

i. Investasi dalam convertible bond yang dapat dikonversi sebelum jatuh 

tempo; dan 

ii. Aset keuangan yang dapat dijual kembali, dimana bank  memiliki opsi 

jual, yaitu hak untuk meminta penerbit melunasi atau membeli kembali 

aset keuangan sebelum jatuh tempo. 
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4. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang  

a. Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan 

dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, kecuali: 

i. Aset keuangan yang dimaksudkan oleh bank untuk dijual dalam waktu 

dekat, yang diklasifikasikan dalam kategori Diperdagangkan, serta 

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang yang pada saat pengakuan awal 

oleh bank ditetapkan sebagai aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar 

melalui Laporan Laba Rugi; 

ii. Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori 

Tersedia untuk Dijual; atau  

iii. Aset keuangan dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh 

kembali investasi awal secara substansial selain yang disebabkan oleh 

penurunan kualitas aset keuangan dan diklasifikasikan dalam kategori 

Tersedia untuk Dijual. 

b. Aset keuangan yang dapat memenuhi definisi aset keuangan dalam kategori 

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang antara lain mencakup: 

i. Kredit yang diberikan, baik yang berasal dari pembelian maupun 

penerbitan oleh bank sendiri; 

ii. Piutang usaha; 

iii. Penempatan pada BI; 

iv. Penempatan pada bank lain; 

v. Penempatan dalam bentuk saham preferen di bank lain dengan 

pembayaran tetap atau telah ditentukan, tidak dikuotasikan dalam pasar 

aktif dan tidak memenuhi definisi instrumen ekuitas. 
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c. Tidak termasuk aset keuangan dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan 

Piutang antara lain mencakup: 

i. Aset keuangan dimana bank tidak akan dapat memperoleh kembali 

seluruh investasi awalnya selain karena penurunan kualitas kreditnya. 

Misalnya, investasi dalam fixed rate interest only strip yang dibeli melalui 

transaksi sekuritisasi dan merupakan subjek dari risiko pelunasan 

dipercepat. 

ii. Investasi dalam reksadana atau yang serupa. 

iii. Investasi dalam instrumen utang yang dicatatkan dalam pasar aktif. 

d. Perbedaan utama antara kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang dengan 

kategori aset keuangan lainnya adalah bahwa kategori Pinjaman yang 

Diberikan dan Piutang bukan merupakan subjek dari tainting rule yang berlaku 

bagi kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo. 

Cara untuk melakukan klasifikasi instrumen keuangan yang ada dapat dilakukan 

dengan melihat gambar di bawah ini.  

Gambar 2.2. 
Cara Mengategorikan Aset Keuangan 

 

Sumber: Kurniawan, 2011 
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Hal yang ditekankan ketika entitas mengklasifikasi aset keuangan adalah apakah 

aset keuangan tersebut akan diukur11, Pengukuran setelah Pengakuan Awal (subsequent 

measurement), pada biaya diamortisasi (amortised cost) atau nilai wajar (fair value). 

Pengklasifikasian ini diawali dengan pertanyaan “Apakah aset keuangan tersebut 

merupakan Pinjaman atau Piutang (Loans or Receivables)?” Setelah itu, jika aset 

keuangan yang diklasifikasikan oleh entitas tersebut merupakan Pinjaman atau Piutang, 

maka pengukuran dilakukan dengan menggunakan amortised cost. Sebaliknya, apabila 

aset keuangan tersebut bukan merupakan Pinjaman dan Piutang, maka aset keuangan 

tersebut merupakan aset keuangan Bentuk Investasi dalam Utang Lainnya (Other Capital 

Debt). Selanjutnya adalah alasan entitas memiliki aset keuangan tersebut, yaitu apakah 

entitas memiliki intensi (niat) untuk memegang (held) atau bertujuan melakukan 

spekulasi atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Perusahaan yang memang ingin 

memegang aset keuangan tersebut sampai jatuh tempo mengukur aset keuangan tersebut 

menggunakan amortised cost. Akan tetapi, perusahaan dengan tujuan memegang aset 

keuangan tersebut sebelum jatuh tempo melakukan pengukuran sama dengan entitas 

yang bertujuan spekulasi dalam kepemilikan aset keuangan ini, yaitu fair value. Akan 

tetapi, pengukuran hanya akan dapat diterapkan apabila perusahaan memang mampu 

untuk mengukur instrumen keuangan tersebut dengan menggunakan fair value. Dalam 

hal perusahaan menentukan bahwa nilai wajar instrumen keuangan tersebut tidak dapat 

diukur, perusahaan melakukan pengukuran instrumen keuangan dengan menggunakan 

amortised cost. Akan tetapi, perusahaan yang dapat menentukan nilai wajar dari 

instrumen keuangannya secara langsung dapat mengukur menggunakan fair value. 

                                                             
11  Pada saat pengakuan awal aset keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset 
keuangan tidak diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya 
transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan 
tersebut (PSAK No. 55 (Revisi 2006), 2006: 55.15). 
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Gambar 2.3. 

Klasifikasi Aset Keuangan Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) 
 

 

Sumber: Analisis Peneliti 
  

 PSAK No. 55 (Revisi 2006: 55.5) menyatakan bahwa ada dua kondisi yang 

membuat suatu aset keuangan (atau liabilitas keuangan) dimasukkan ke dalam FVTPL. 

Pertama, instrumen keuangan tersebut adalah aset keuangan yang diklasifikasikan dalam 

kelompok diperdagangkan (Held for Trading). Kedua, pada saat pengakuan awal, 

perusahaan telah menetapkan aset keuangan tersebut untuk diukur pada nilai wajar 

melalui laporan laba rugi (Fair Value Option). Keputusan entitas untuk menetapkan aset 

keuangan (atau kewajiban keuanga) pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi serupa 

dengan pilihan kebijakan akuntansi. Ketika entitas memiliki pilihan semacam itu, PSAK 

2512: Laba atau Rugi Bersih Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan 

Kebijakan Akuntansi mensyaratkan kebijakan Akuntansi yang dipilih menghasilkan 

laporan keuangan yang mempunyai informasi yang andal dan relevan tentang pengaruh 

                                                             
12  PSAK No. 25 terbaru adalah PSAK No. 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi 
Akuntansi dan Kesalahan dalam SAK Per 1 Januari 2012. 
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dari transaksi, kejadian dan kondisi lain, dalam posisi keuangan entitas, kinerja keuangan 

atau arus kas. Dalam hal penetapan dalam Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, 

PSAK No. 55 (Revisi 2006) Paragraf 8 menetapkan dua situasi dimana persyaratan 

untuk informasi yang relevan terpenuhi. Oleh karena itu, untuk memilih penetapan 

(designated) sesuai dengan paragraf 8, entitas perlu menunjukkan bahwa hal itu berada 

dalam satu (atau keduanya) dari kedua situasi tersebut. Berkaitan dengan itu, pengukuran 

aset keuangan yang dikategorikan FVTPL digambarkan pada Gambar 2.4. di bawah ini. 

 

Gambar 2.4. 

Pengukuran Aset Keuangan setelah Pengakuan Awal 

 

Sumber: Martani, 2011 

 

2.1.2.2. Instrumen Keuangan: Liabilitas Keuangan 

Kategori liabilitas keuangan berdasarkan PAPI 2008 terdiri dari: 

1. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi 

a. Liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi yang sama dengan 

kondisi penetapan aset keuangan dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar 

melalui Laporan Laba Rugi. 

b. Liabilitas keuangan yang masuk kategori Diperdagangkan antara lain 

mencakup: 
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i. Liabilitas keuangan yang tidak dilaporkan sebagai instrumen lindung 

nilai; 

ii. Kewajiban untuk menyerahkan aset keuangan yang dipinjam oleh short 

seller, yaitu bank yang menjual aset keuangan yang dipinjaminya 

meski belum memiliki aset tersebut; 

iii. Liabilitas keuangan yang diterbitkan dengan suatu intensi untuk dibeli 

kembali dalam waktu dekat (misalnya instrumen utang yang memiliki 

pasar aktif, dimana penerbitnya dapat membeli kembali instrumen 

tersebut dalam waktu dekat, tergantung pada perubahan nilai 

wajarnya); dan 

iv. Liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen 

keuangan tertentu yang dikelola secara bersama-sama dan atas bagian 

tersebut ditemukan bukti adanya pola ambil untung jangka waktu 

terkini. 

2. Kewajiban lainnya 

Liabilitas keuangan selain yang memenuhi kriteria liabilitas keuangan dalam 

kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi. 

 

2.1.3. Fair Value (Nilai Wajar) 

Berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006), nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset 

dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban yang diselesaikan melalui suatu transaksi yang 

wajar (arm’s length transaction) yang melibatkan pihak yang berkeinginan dan memiliki 

pengetahuan yang memadai. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar 

aktif. Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



31 

 

telah tersedia dan secara teratur tersedia pada bursa, agen penjual resmi (dealer), broker, 

kelompok industri dan agen jasa atau regulator harga. 

Perlu dicatat bahwa nilai wajar aset dan kewajiban dapat diestimasi meskipun tidak 

terdapat fair value di pasar aktif. Tentu saja nilai wajar yang tidak diperoleh dari harga 

pasarnya kurang dapat diandalkan. Menyadari hal ini, pembuat standar membentuk 

hierarki input nilai wajar. Pada awalnya, terdapat dua macam input yang diakui: (1) input 

yang dapat diobservasi dan (2)input yang tidak dapat diobservasi. Input yang dapat 

diobservasi merupakan input ketika harga pasar dapat diperoleh dari sumber yang 

independen terhadap perusahaan yang membuat laporan, misalnya dari harga pasar yang 

ditentukan atas surat berharga yang diperdagangkan. Sebaliknya, input yang tidak dapat 

diobservasi adalah input ketika harga pasar diperoleh berdasarkan asumsi perusahaan 

karena aset atau kewajibannya tidak diperdagangkan. Kemudian, input yang dapat 

diobservasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (1) informasi harga pasar yang diperoleh 

dari pasar utama (primary) dan (2) (1) informasi harga pasar yang diperoleh dari pasar 

turunan (secondary). Berikut ini adalah hierarki input nilai wajar. 

Ada tiga level hirarki input nilai wajar. 

1. Input Tingkat 1 

Input ini dikutip dari harga dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban tertentu 

yang sedang dinilai; lebih disukai pada saat tanggal laporan dibuat. Harga pasar 

tersebut merupakan nilai yang paling dapat diandalkan dan harus digunakan dalam 

menentukan nilai wajar apabila tersedia. 

2. Input Tingkat 2 

Input ini dapat diperoleh dari: (1) kuotasi harga dalam pasar aktif untuk aset atau 

kewajiban yang mirip, tetapi tidak identik, atau (2) kuotasi harga untuk aset atau 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



32 

 

kewajiban yang identik, tetapi tidak dalam pasar aktif (jarang diperdagangkan), 

sehingga meskipun input adalah benar-benar harga pasar, harga tersebut untuk aset 

(atau kewajiban) yang tidak identik dengan hal yang sedang dinilai atau kuotasi 

tersebut tidak dengan harga sekarang karena perdagangannya jarang terjadi. 

 

Gambar 2.5. 

Hierarcy of Fair Value Input 

 

Sumber: Subramanyam, 2010 

3. Input Tingkat 3 

Level ini merupakan input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset 

atau kewajiban tidak diperdagangkan atau ketika substitusi perdagangannya tidak 
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dapat diidentifikasi. Input tingkat 3 menggambarkan asumsi pribadi manajer 

mengenai penilaian, termasuk data internal dari dalam perusahaan. 

 

Selain itu, teknik valuasi digunakan sebagai alat untuk menetapkan harga pasar 

suatu aset atau liabilitas keuangan. Teknik valuasi yang cocok tergantung dari 

ketersediaan data input. Apabila suatu teknik telah dipilih, maka teknik tersebut harus 

digunakan secara konsisten, kecuali jika terjadi perubahaan keadaan yang 

mengakibatkan penentuan yang lebih akurat atas nilai wajar. Tiga pendekatan dasar dari 

valuasi adalah sebagai berikut (Subramanyam, 2010). 

1. Pendekatan Pasar 

Pendekatan ini menggunakan harga dari transaksi aktual pasar baik secara 

langsung maupun tidak. Akan tetapi, terkadang harga pasar harus 

ditransformasikan sedemikian rupa dalam menentukan nilai wajar. Pendekatan ini 

dapat diaplikasikan untuk sebagian besar input tingkat 1 dan 2. 

2. Pendekatan Laba 

Pendekatan ini mengukur nilai wajar dengan mendiskontokan arus kas atau laba 

masa depan pada masa sekarang. Perkiraan pasar sekarang perlu dimanfaatkan 

sebanyak mungkin untuk menentukan nilai diskonto. Contoh dari pendekatan ini 

meliputi penilaian aset tidak berwujud  berdasarkan perkiraan potensi arus kas atau 

menggunakan teknik harga opsi (seperti Black-Scholes) dalam menilai opsi saham 

pegawai. 

3. Pendekatan Biaya 

Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan biaya penggantian aset periode 

berjalan, yaitu menentukan biaya penggantian kapasitas yang tersisa dari suatu 
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aset. Dengan pendekatan ini, nilai wajar ditentukan sebagai biaya periode berjalan 

bagi pelaku pasar (pembeli) dalam mendapatkan dan membentuk aset pengganti 

dengan utilitas yang sebanding dan telah mengalami peningkatan teknologi, 

penyesuaian atas kerusakan karena pemakaian dan telah usang. 

Dalam menentukan nilai diskonto (nilai sekarang – present value), hal yang perlu 

dilakukan adalah penyesuaian risiko. Dalam hal kewajiban, penyesuaian risiko akan 

perlu mempertimbangkan risiko kredit perusahaan yang dilaporkan. Hal ini akan 

menyebabkan situasi yang ganjil jika penurunan dari kelayakan kredit (creditworthiness) 

suatu perusahaan akan menurunkan tingkat kewajiban perusahaan. 

2.1.3.1 Kelebihan Fair Value Accounting 

Kelebihan dari fair value accounting (akuntansi nilai wajar) adalah sebagai berikut 

(Subramanyam, 2010): 

1. Merefleksikan informasi sekarang 

Akuntansi penilaian wajar merefleksikan informasi berjalan mengenai nilai aset 

dan kewajiban dalam neraca. Sebaliknya, biaya historis dapat usang. Contohnya, 

aset dari perusahaan manufaktur dinyatakan understated karena nilai pasar dari 

kepemilikan real estate perusahaan tidak digambarkan dalam neraca. Hal ini 

merupakan keuntungan utama dari akuntansi penilaian wajar terhadap model biaya 

historis. Dengan lebih mereflesikan informasi saat ini, akuntansi penilaian wajar 

diunggulkan lebih relevan dalam pengambilan keputusan.  

2. Kriteria pengukuran yang konsisten 

Kelebihan lainnya adalah akuntansi penilaian wajar menyediakan satu-satunya 

kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual untuk aset dan kewajiban. 

Pada saat ini, akuntansi keuangan mengikuti pendekatan campuran yang disebut 
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dengan model atribut campuran. Contohnya, aset tetap, seperti tanah dan gedung 

diukur dengan biaya historis, tetapi aset dan liabilitas keuangan seperti surat 

berharga dicatat menggunakan harga pasar sekarang. Penerapan akuntansi 

penilaian wajar diharapkan mengukur semua aset dan liabilitas keuangan 

menggunakan kriteria permintaan yang lebih konsisten dan konseptual. 

3. Komparabilitas 

Oleh karena konsistensinya dalam mengukur aset dan liabilitas keuangan, 

akuntansi penilaian wajar dapat meningkatkan daya komparatif, yaitu kemampuan 

untuk membandingkan laporan keuangan dari berbagai laporan keuangan. 

4. Tidak ada bias konservatif 

Akuntansi penilaian wajar diharapkan dapat menghilangkan bias konservatif yang 

pada saat ini terjadi dalam akuntansi. Hilangnya konservatisme ini diharapkan 

dalam meningkatkan keandalan karena sifat netralnya, yaitu melaporkan informasi 

tanpa bias. 

 

2.1.3.2 Kekurangan Fair Value Accounting 

Berikut ini adalah kekurangan dari penerapan akuntansi penilaian wajar 

(Subramanyam, 2010). 

1. Objektivitas rendah 

Kritikan utama dari akuntansi penilaian wajar yaitu kurang andal karena kurangnya 

objektivitas. Masalah ini akan sangat berkaitan dengan jenis input yang digunakan. 

Tidak ada yang meragukan input tingkat 1 dan 2. Akan tetapi, pada tingkat 3, 

banyak terjadi kekhawatiran dalam penerapannya karena level ini didasarkan pada 

asumsi yang dibuat oleh manajer. 
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2. Rentan terhadap manipulasi 

Berkaitan dengan alasan rendahnya objektivitas, ada kekhawatiran bahwa 

akuntansi penilaian wajar akan meningkatkan kemampuan manajemen melakukan 

manipulasi laporan keuangan. Masalah ini sangat erat dengan penggunaan input 

nilai wajar tingkat 3 karena input 1 dan 2 lebih sulit untuk dilakukan manipulasi. 

3. Penggunaan input tingkat 3 

Oleh karena input tingkat 3 kurang objektif, masalah krusial yang akan 

menentukan keandalan akuntansi penilaian wajar adalah sampai sejauh mana input 

tingkat 3 dapat digunakan. Krisis kredit yang terjadi di Amerika telah 

memperlihatkan banyak perusahaan yang beralih menggunakan input tingkat 3 

secara luas karena tingkat likuiditas yang buruk dalam pasar kredit. Keharusan 

menggunakan input tingkat 3 diharapkan diaplikasikan dalam aset dan kewajiban 

operasi. Apabila input ini digunakan, maka banyak pihak yang percaya bahwa 

model akuntansi penilaian wajar akan menurunkan keandalan laporan keuangan. 

4. Tidak adanya unsur konservatif 

Banyak akademisi dan praktisi lebih memilih untuk mengaplikasikan akuntansi 

konservatif. Dua keuntungan utama dari prinsip ini adalah (1) secara alamiah 

saling menghapus bias keoptimisan manajer dalam melaporkan laba maupun aset 

bersih yang lebih tinggi dan (2) hal ini penting bagi analisis kredit dan kontrak 

utang karena kreditor lebih memilih laporan keuangan yang menekankan eksposur 

risiko. Pendukung akuntansi konservatif diingatkan penggunaan model penilaian 

wajar akan menyebabkan laporan keuangan yang dibuat lebih agresif sehingga 

mengurangi manfaatnya untuk kreditor, sebagai salah satu dari pengguna yang 

utama dari informasi laporan keuangan. 
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5. Fluktuasi laba yang berlebihan 

Salah satu pertimbangan dari penggunaan model penilaian wajar adalah fluktuasi 

laba yang berlebihan. Model akuntansi penilaian wajar ini menyajikan laba dengan 

perubahan bersih nilai aset dan kewajiban. Pada umumnya, nilai aset berhubungan 

dengan laba dan nilai wajar dapat berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, 

perubahan nilai wajar aset dapat menyebabkan laba yang dilaporkan menjadi 

sangat rentan. Kerentanan ini sangat mungkin menyebabkan perubahan nilai wajar 

aset dan kewajiban memengaruhi fluktuasi laba perusahaan daripada perubahan 

dasar tingkat profitabilitas operasi perusahaan. 

 

2.1.4. Fair Value Option (FVO) 

Pada umumnya, perusahaan mengikuti prinsip pengakuan dan pengukuran 

instrumen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Ada beberapa isu yang berkaitan 

dengan instrumen keuangan, salah satunya adalah penggunaan FVO. Berdasarkan PAPI 

2008, FVO adalah penetapan pengukuran aset atau liabilitas keuangan pada FVTPL 

sejak pengakuan awal.  

Secara umum, instrumen keuangan diukur dengan menggunakan amortised cost 

dan fair value. Akan tetapi, perusahaan mempunyai pilihan untuk mencatat fair value 

pada akun aset dan liabilitas keuangan mereka, misalnya receivables dan liabilities. 

IASB meyakini bahwa pengukuran yang menggunakan fair value untuk instrumen 

keuangan menyediakan informasi yang lebih relevan dan dapat dimengerti dibandingkan 

dengan historical cost. Hal ini mempertimbangkan penggunaan fair value yang lebih 

relevan karena penerapan ini menggambarkan nilai setara kas yang ekuivalen dengan 

instrumen keuangan mereka. 
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2.1.4.1. Fair Value Option pada Instrumen Keuangan 

Pada tahun 2003, IASB menerbitkan IAS 39, Financial Instruments: Recognition 

and Measurement (yang merupakan landasan PSAK No. 55 (Revisi 2006)), termasuk 

sebuah pilihan untuk merancang instrumen keuangan yang tidak dapat dibatalkan 

(irrevocable) pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Sebuah pilihan tersebut 

kemudian dikenal dengan FVO. Tujuan IASB memperkenalkan konsep FVO adalah 

untuk menyederhanakan akuntansi instrumen keuangan dan juga untuk mengurangi 

accounting mismatch (IASB, 2003 dalam Fiechter, 2011). Accounting mismatch 

disebabkan oleh aset keuangan dan liabilitas keuangan yang saling berhubungan diukur 

dengan basis yang berbeda, dimana aset keuangan diukur dengan menggunakan nilai 

wajar yang gain dan lossnya diakui dalam laporan laba rugi, tetapi liabilitas keuangan 

diukur dengan menggunakan amortised cost yang gain dan lossnya diakui sebagai 

bagian dari ekuitas. Akuntansi lindung nilai (hedge) dapat diterapkan untuk mengurangi 

accounting mismatch. Akan tetapi, apabila terdapat kondisi dimana akuntansi lindung 

nilai tidak dapat diterapkan, maka FVO merupakan alternatif untuk mengurangi 

accounting mismatch. Oleh sebab itu, penerapan FVO dalam posisi lindung nilai dapat 

mengurangi volatilitas earnings, menghindari dampak yang berbeda dalam laporan 

keuangan. Sebaliknya, Pengawas seperti European Central Bank atau Basel Committee 

dalam Pengawasan Perbankan berpendapat bahwa FVO tidak diterapkan secara tepat. 

Mereka meyakini bahwa (1) penilaian pada beberapa instrumen keuangan berdasarkan 

FVTPL mungkin dibuat atas dasar yang subjektif; (2) penerapan FVO pada liabilitas 

keuangan mungkin juga menghasilkan laba atau rugi yang diakui sebagai hasil dari 

perubahan dalam kelayakan kredit entitas sendiri; dan (3) bertentangan dengan tujuan 

awal IASB, penggunaan FVO mungkin meningkatkan, bukannya menurunkan, 

volatilitas earnings (IASB, 2003). Dalam menanggapi hal tersebut, IASB mengambil 
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tindakan secara bertahap untuk membatasi penggunaan FVO hanya pada tiga kriteria 

berikut ini: 

1. mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan dalam 

pengukuran atau pengakuan (accounting mismatch); atau 

2. kelompok instrumen keuangan yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi pada basis 

fair value; atau 

3. instrumen keuangan yang terdapat satu atau lebih derivatif subtantif yang melekat 

(substantive embedded derivatives).  

 

Gambar 2.6.  

Kelayakan Kriteria FVO berdasarkan IAS 39 

 

Sumber: Fiechter, 2011 

 

Di Indonesia, FVO dapat ditemui dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006). Salah satu 

hal yang terdapat pada PSAK tersebut adalah keberadaan aturan mengenai Penetapan 

Nilai Wajar (FVO). Pada PSAK sebelumnya, instrumen keuangan yang diukur pada nilai 

wajar hanyalah instrumen keuangan dengan tujuan untuk diperdagangkan. Dalam PSAK 

No. 55 (Revisi 2006), instrumen keuangan di luar tujuan untuk diperdagangkan 

diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai FVTPL, kecuali instrumen ekuitas yang tidak 
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memiliki kuotasi harga pasar di pasar aktif dan yang nilai wajarnya tidak dapat diukur 

secara andal. 

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), FVO mengacu pada kelompok FVTPL, 

yaitu aset keuangan atau liabilitas keuangan yang, pada saat pengakuan awal, telah 

ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Entitas 

dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11 PSAK No. 55 

(Revisi 2006), atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih 

relevan, karena: 

i. mengeliminasi dan mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan 

pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul dari 

pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian 

karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau 

ii. kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan 

kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko 

atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok 

tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas, 

misalnya Direksi. 

Sebelum FVO, model campuran (mixed) untuk instrumen keuangan masih 

menimbulkan masalah accounting mismatch. Alasannya adalah aset keuangan dan 

liabilitas keuangan yang saling berhubungan diukur dengan cara yang berbeda. 

Contohnya, aset keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar yang gain atau loss-

nya diakui dalam laporan laba rugi. Di sisi lain, liabilitas keuangan (yang berkaitan 

dengan aset keuangan tersebut) menggunakan pengukuran dengan amortised cost yang 

gain atau loss-nya diakui sebagai bagian dari ekuitas. Hal ini dapat menyebabkan 
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informasi yang tercermin dari metode pengukuran yang berbeda tersebut menghasilkan 

ketidakkonsistenan metode akuntansi (accounting mismatch). 

Contoh FVO adalah sebagai berikut, pada laporan keuangan portofolio trading 

bond, sebagai aset keuangan, didanai (funded by) oleh Repurchase Agreement, sebagai 

liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan menggunakan fair value sedangkan 

kewajibannya dinilai dengan amortised cost. Berdasarkan contoh tersebut, perusahaan 

menetapkan (designated) kewajibannya untuk diukur dengan fair value untuk 

mengurangi ketidakkonsistenan akuntansi (accounting mismatch). 

 

2.1.4.2. Fair Value Option pada Aset Keuangan 

Apabila perusahaan menggunakan FVO pada salah satu aset keuangan mereka, 

maka receivables (aset keuangan) dicatat pada fair value, dengan unrealized holding 

gains or losses yang dilaporkan sebagai bagian net income. Unrealized holding gains or 

losses adalah perubahan bersih pada fair value receivables dari satu periode ke periode 

lainnya, khusus untuk pendapatan bunga diakui tetapi tidak dicatat. Sebagai hasilnya, 

perusahaan akan melaporkan receivables mereka pada fair value pada setiap tanggal 

pelaporan. Lebih lagi, mereka melaporkan perubahan dalam nilai sebagai bagian dalam 

net income.  

Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan FVO pada waktu receivables 

tersebut, pada awalnya, diakui atau ketika beberapa kejadian memicu sebuah dasar 

akuntansi yang baru (contohnya ketika akuisisi perusahaan terjadi). Jika perusahaan 

memilih FVO untuk receivables mereka, mereka harus melanjutkan menggunakan 

pengukukuran fair value sampai pada perusahaan tidak lagi memiliki receivables 

tersebut. Apabila perusahaan tidak menggunakan FVO untuk receivables tertentu pada 
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tanggal pengakuan, mereka tidak boleh menggunakan option ini dalam receivables 

tertentu pada periode  berikutnya. 

Asumsikan bahwa Perusahaan Escobar memiliki Notes Receivable dengan fair 

value $810,000 dan carrying amount $620,000. Escobar memutuskan untuk 

menggunakan FVO pada tanggal 31 Desember 2011 untuk receivables ini. Oleh karena 

telah memilih untuk menggunakan FVO, Escobar harus melakukan penilaian terhadap 

receivables mereka pada fair value dalam seluruh periode selanjutnya selama receivables 

tersebut masih dimiliki oleh perusahaan. Begitu pun sebaliknya, apabila Escobar 

memilih untuk tidak menggunakan FVO, mereka harus menggunakan carrying amount 

yang diukur pada amortised cost untuk seluruh periode di masa mendatang. 

Ketika menggunakan FVO, Escobar melaporkan receivables mereka pada fair 

value, dengan melaporkan unrealized holding gains or losses sebagai bagian dari net 

income. Nominal unrealized holding gains adalah perbedaan antara fair value dan 

carrying amount pada tanggal 31 Desember 2011. Escobar membuat jurnal penyesuaian 

untuk mencatat peningkatan nilai dari Notes Receivable dan untuk mencatat unrealized 

holding gains, sebagai berikut: 

31 Desember 2011 

 Notes Receivable      190,000* 
  Unrealized Holding Gains or Losses-Income   190,000 
  * $810,000 - $620,000 
 

Sebagai hasilnya, Escobar melaporkan Notes Receivable pada Fair Value dalam 

Laporan Posisi Keuangan perusahaan, dengan Unrealized Holding Gains dilaporkan 

pada Other Income and Expense dalam Laporan Laba/Rugi perusahaan. Pada periode 
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berikutnya, perusahaan akan melaporkan setiap perubahan dalam fair value sebagai 

unrealized holding gains or losses. Contohnya, jika pada 31 Desember 2012, fair value 

dari Notes Receivable adalah $800,000, Escobar harus mengakui Unrealized Holding 

Loss sebesar $10,000 ($810,000 - $800,000) dan mengurangi akun Notes Receivable 

miliknya. 

2.1.4.3. Fair Value Option pada Liabilitas Keuangan 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, non-current liabilities, seperti obligasi dan 

wesel bayar (notes payable), pada umumnya, dinilai berdasarkan amortised cost (face 

value of the payable, adjusted for any payment, atau any premium or discount). Akan 

tetapi, perusahaan memiliki option untuk mencatat akun tersebut pada fair value dalam 

liabilitas keuangan mereka. 

Seperti halnya aset keuangan, liabilitas keuangan juga dapat dinilai dengan 

menggunakan amortised cost atau fair value. Hal yang harus diperhatikan dalam 

penerapan dasar penilaian yang digunakan adalah konsistensi penggunaan metode 

tersebut. Apabila non-current liabilities perusahaan, pada saat awal pengakuan, telah 

menggunakan fair value, artinya untuk periode selanjutnya, perusahaan, harus 

menggunakan metode yang sama dan pada akhirnya akan menghasilkan akun baru, yaitu 

Unrealized Holding Gains or Losses.  

Apabila kita menggunakan amortised cost, kita mengasumsikan bahwa nilai 

obligasi akan menurun sebagai akibat peningkatan tingkat bunga. Pada situasi yang 

berbeda, penurunan dapat terjadi karena kemungkinan besar obligasi mengalami gagal 

bayar (default). Oleh karena itu, apabila kelayakan kredit (creditworthiness) dari obligasi 

perusahaan menurun, nilai utang tersebut juga menurun. Apabila kelayakan kredit 

menurun, obligasi milik investor akan menerima tingkat bunga relatif yang lebih rendah 
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jika dibandingkan dengan investor yang memiliki investasi obligasi dengan risiko yang 

sama. Apabila perusahaan menggunakan fair value option, perubahan fair value dalam 

utang obligasi pada penurunan tingkat kelayakan kredit termasuk dalam bagian net 

income. Beberapa pertanyaan yang muncul pada perusahaan, yakni bagaimana mereka 

dapat mencatat gain apabila tingkat kelayakan kredit mereka menjadi lebih buruk. Akan 

tetapi, IASB menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh pemegang utang 

(debtholders) adalah keuntungan bagi para pemegang saham (shareholders). Hal ini 

berarti tingkat klaim pemegang saham pada aset menjadi lebih besar. Selanjutnya, posisi 

kredit yang semakin memburuk dapat mengindikasikan bahwa aset perusahaan juga 

mengalami penurunan nilai. Jadi, perusahaan mungkin melaporkan kerugian pada sisi 

aset dan, pada akhirnya, akan saling hapus terhadap keuntungan dari sisi liabilitas.  

 

2.1.4.4. Fair Value Option pada Sektor Perbankan 

Pada tahun 2003, IASB menerbitkan IAS 39, Financial Instruments: Recognition 

and Measurement (yang merupakan landasan PSAK No. 55 (Revisi 2006)), termasuk 

sebuah pilihan untuk merancang instrumen keuangan yang tidak dapat dibatalkan 

(irrevocable) pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Sebuah pilihan tersebut dikenal 

dengan Fair Value Option.  

Penggunaan fair value sendiri memang masih kontroversial. Akan tetapi, FVO 

merupakan jalan tengah dari perdebatan antara International Joint Working Group of 

Standards Setters for Financial Instrument (JWGSS), yang mengharapkan seluruh 

instrumen keuangan diakui dan diukur dengan menggunakan nilai wajar penuh (full fair 

value), dengan Joint Working Group of Banking Association (JWGBA). Menurut 

JWGBA, penggunaan teknik valuasi/model pada instrumen keuangan yang tidak 
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memiliki harga pasar aktif, tabungan dan deposito misalnya, akan menimbulkan masalah 

reliabilitas dan komparabilitas karena setiap bank dapat membuat model sendiri. Belum 

lagi masalah valuasi kredit dan penyisihan kredit (provisioning) (JWGBA, 1999a dalam 

Jagatsyah, 2007). Dari sisi kredit, risiko kredit itu sendiri meningkat karena penggunaan 

FVO yang mengizinkan entitas menggunakan nilai wajar bukan hanya pada aset 

keuangannya tetapi juga pada liabilitas. Berdasarkan basis tersebut, nilai liabilitas, 

termasuk deposito, akan turun karena penurunan kelayakan kredit entitas. Hal yang 

timbul adalah perbedaan sudut pandang antara shareholders dan debtholders, termasuk 

deposan.  

Akan tetapi, Elizabeth Blankespoor et al (2011) melakukan penelitian mengenai 

akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan bank. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan bahwa pengukuran menggunakan nilai wajar sebagai dasar rasio leverage 

dapat menjelaskan risiko kredit yang lebih baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 

kredit bank yang diukur berdasarkan nilai wajar dapat mencerminkan risiko yang 

dihadapi bank berkaitan dengan aset keuangan produktif tersebut. Berkaitan dengan 

FVO, bank dapat menetapkan pengukuran kredit pada FVTPL. Apabila bank ingin 

mengurangi accounting mismatch, maka bank juga akan mengukur DPK yang 

merupakan sumber pemberian kredit dengan dasar pengukuran FVTPL. Pengukuran 

tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi ketidakkonsistenan valuasi instrumen 

keuangan yang saling berhubungan dan juga dapat menggambarkan risiko kredit yang 

lebih baik.  

Selanjutnya adalah ketidakbahagiaan bank mengenai valuasi aset dan kewajiban 

AFS dan Held-for-Trading pada nilai wajar. Bank-bank juga meyakini bahwa hal 

tersebut akan menyebabkan fluktuasi yang besar pada basis periode ke periode sebagai 

gambaran dari pergeseran jangka pendek (short term shift) di dalam pasar (Walton, 2004, 
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dalam Andre, 2009). Sejalan dengan hal tersebut, Aubin dan Gil (2003) juga 

menekankan bahwa penerapan nilai wajar pada sektor perbankan membawa kepada 

sebuah keberagaman yang besar pada isi neraca dari kelompok bank dan komputasi dari 

hasilnya. Bahkan, bagian kredit memiliki kebijakan untuk melakukan valuasi pinjaman 

yang diberikan pada historical cost ketika deal dengan klien apabila ada kredit yang 

memenuhi syarat divaluasi menggunakan nilai wajar berdasarkan FVO atau yang dibeli 

pada pasar sekunder.  

 

2.1.5. Volatilitas Earnings 

Sampai saat ini, ada beberapa literatur berkaitan dengan FVO berdasarkan PSAK 

No. 55 (Revisi 2006) dan hal ini memengaruhi volatilitas earnings. Akan tetapi, ada 

penelitian yang menyelidiki pengaruh akuntansi mandatory fair value pada volatilitas 

earnings.  

Lipe (2002) menyatakan bahwa isu konseptual dalam akuntansi nilai wajar untuk 

instrumen keuangan adalah adanya pengakuan perubahan dalam nilai wajar liabilitas 

karena perubahan kualitas kredit milik debitur (JWG, 2000). Seperti disebutkan 

sebelumnya, jika perusahaan mengalami guncangan ekonomi utama yang negatif, lalu 

nilai wajar dari utang yang beredar menurun (decline) karena kreditur akan berpikir 

skeptis mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa yang 

akan datang.  

Gebhardt et al. (2004) melakukan simulasi atas neraca bank yang dibagi atas 

trading dan banking book, dengan asumsi bahwa neraca bank hanya dipengaruhi oleh 

perubahan suku bunga. Berdasarkan mixed model IAS 39, ia menunjukkan bahwa bank 

melaporkan volatilitas earnings walaupun neraca tersebut menerapkan hedged. 

Akuntansi lindung nilai berdasarkan IAS 39 juga gagal menyediakan solusi atas 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



47 

 

keterbatasan ini. Hanya neraca dengan pengukuran yang full fair value menggambarkan 

risiko ekonomi yang lebih baik dan menghasilkan peningkatan komparabilitas antara 

bank yang berbeda. 

European Central Bank (2004) memperluas kajian Gebhart et al. (2004) dengan 

melakukan simulasi risiko pasar dan kredit bersama-sama dengan risiko suku bunga. 

Selaras dengan temuannya, European Central Bank menunjukkan bahwa penerapan 

akuntansi nilai wajar menghasilkan pelaporan konsekuensi ekonomi yang lebih baik dari 

transaksi keuangan. 

Penelitian akhir-akhir ini berfokus pada penerapan FVO. Song (2008) melakukan 

penelitian apakah volatilitas earnings menjadi berkurang oleh karena penerapan FVO 

berdasarkan Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 159, The Fair Value 

Option. Song menemukan bahwa standar deviasi dari earning kuartalan, sebelum dan 

sesudah pengakuan unrealized gain and loss karena FVO, tidak berbeda secara 

signifikan. 

Sehubungan dengan uraian bahwa akuntansi nilai wajar dapat menjelaskan risiko 

kredit yang lebih baik, di sisi lain, FVTPL pada bank sebenarnya dapat membuat 

volatilitas yang lebih besar dalam laporan laba-rugi (PricewaterhouseCoopers, 2008). 

Hal ini dikarenakan potensi yang muncul dari fluktuasi nilai wajar dapat memperlebar 

rentang volatilitas, khususnya earnings. Bahkan Li (2006) menyatakan dalam Tennessee 

CPA Journal bahwa salah satu masalah yang akan muncul dengan adanya FVO adalah 

volatilitas earnings, selain dari kompleksitas, komparabilitas dan bagaimana cara 

penentuan nilai wajar itu sendiri. 

Hubungan antara penerapan fair value option dan volatilitas earnings bank dapat 

diimplikasikan terhadap premium risiko yang ditetapkan oleh investor atas earnings 

yang bersangkutan. Sesuai dengan pernyataan bahwa volatilitas earnings yang lebih 
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tinggi berkaitan dengan market value yang lebih rendah (Easton dan Zmijewski 1989; 

Barnes 2011; Hodder et al. 2006), dianggap lebih berisiko (Graham et al, 2005) dan 

meningkatkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan (Kim et al, 2001). Bank yang 

memiliki volatilitas earnings yang tinggi dikarenakan penerapan fair value mendorong 

investor mengganggap risiko bank tersebut lebih tinggi, memiliki market value yang 

lebih rendah dari bank yang sejenis, dan meningkatnya kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan. 

 

2.2.  Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban atau kesimpulan sementara atas 

permasalahan penelitian yang bersifat tentatif dan kebenarannya masih harus diuji. 

Selain itu, hipotesis juga diartikan sebagai rangkuman kesimpulan teoritis dari 

sekumpulan tinjauan pustaka. Persamaan uji hipotesis dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua model persamaan. Perbedaan model tersebut disebabkan oleh tujuan fokus 

penelitian pada pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini, hipotesis dikembangkan menjadi dua, yaitu 

H1 =  Penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting 

mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. 

H2 =  Penerapan FVO pada liabilitas keuangan bank berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat volatilitas earnings. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua model persamaan. 

Model-1 digunakan untuk menguji H1, sedangkan pengujian H2 menggunakan model-2. 
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2.2.1.  Model-1 

Persamaan model-1 menggunakan sampel 68 bank dari Q1 2010 sampai Q2 2011. 

Model-1 digunakan untuk menguji H1. 

Penerapan FVO perusahaan diukur berdasarkan tujuan utama bank, yakni 

mengurangi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang 

menunjukan keselarasan dengan tujuan utama pembentukan FVO ini. Di sisi lain, 

volatilitas earnings diukur dengan standar deviasi Earning Before Tax yang menunjukan 

tingkat fluktuasi earnings suatu bank. FVO merupakan penetapan fair value atas 

instrumen keuangan. Ada dua tujuan utama yang mendorong bank untuk menetapkan 

fair value atas instrumen keuangan mereka, yaitu untuk mengurangi ketidakkonsistenan 

pengukuran dan pengakuan dan manajemen fair value (Fiechter, 2011). Accounting 

mismatch merupakan tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan utama dalam penelitian ini. 

Sama halnya dengan penelitian Fiechter, FVO dengan tujuan untuk mengurangi 

accounting mismatch diperkirakan akan berpengaruh negatif terhadap volatilitas 

earnings. Akan tetapi, penelitian ini melihat signifikansi pengaruh penerapan tersebut 

terhadap volatilitas earnings. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh hipotesis 

pertama yaitu, 

H1 =  Penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi 

accounting mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

volatilitas earnings. 

 

2.2.2. Model-2 

Persamaan model-2 menggunakan sampel 68 bank periode kuartal satu 2010 

sampai dengan kuartal dua 2011. Model-2 ini digunakan untuk menguji H2. 
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Selaras dengan penjelasan pada model-1, ada dua tujuan bank untuk menerapkan 

FVO. Pada umumnya, bank yang menerapkan FVO untuk mengurangi 

ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan, juga menerapkan 

FVO pada liabilitas keuangan mereka. Selain itu, entitas juga dizinkan untuk 

menetapkan liabilitas keuangan mereka dengan klasifikasi FVTPL sejak pengakuan 

awal. Di sisi lain, PSAK No. 55 (Revisi 2006), pada awalnya, akan diberlakukan efektif 

pada 1 Januari 200913. Akan tetapi, penyusun laporan keuangan oleh bank-bank 

menghadapi beberapa kendala sehubungan dengan rencana tersebut. Oleh karena itu, IAI 

memutuskan untuk mengubah tanggal efektif pemberlakuan PSAK No. 50 dan 55 

(Revisi 2006) menjadi untuk periode yang dimulai setelah 1 Januari 2010. Dengan 

adanya pengunduran waktu tersebut, bank-bank diharapkan lebih siap untuk menerapkan 

FVO. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan FVO pada liabilitas keuangan juga 

secara efektif dilakukan oleh bank pada laporan keuangan mulai periode Q1 2010. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh hipotesis kedua adalah, 

H2 =  Penerapan FVO pada liabilitas keuangan bank berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. 

 

2.3.  Kerangka Penelitian 

Penelitian  ini  melakukan  penelitian  deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini, hal 

utama yang ingin dikaji oleh peneliti adalah apakah penerapan FVO akan berpengaruh 

terhadap volatilitas earnings. Berdasarkan masalah penelitian dan tinjauan pustaka, 

penulis membuat kerangka penelitian seperti di bawah ini. 

  

                                                             
13  Opening Remarks Acara “Limited Hearing PSAK 50 dan 55” oleh Siti Ch. Fadjriah (2006) 
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Gambar 2.7. 

Kerangka Penelitian 

 

Sumber: Analisis Peneliti 

  Berdasarkan Gambar 2.7., penelitian ini memiliki dua variabel bebas, satu 

variabel terikat dan empat variabel kontrol. Variabel bebasnya adalah FVO yang 

dibedakan atas penerapan FVO untuk mengurangi Accounting Mismatch dan penerapan 

FVO pada liabilitas keuangan. Variabel terikatnya adalah volatilitas earnings. 

Selanjutnya, variabel kontrol penelitian ini adalah akuntansi lindung nilai (hedge), 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR/ Risk-Weighted Assets), cakupan wilayah 

operasi bank (Regional) dan aktivitas bank (Saving & Lending).  

Penjelasan pertama adalah variabel bebas dan variabel terikat. FVO pertama adalah 

variabel bebas yang didasari dengan penerapan untuk mengurangi accounting mismatch. 

Pengurangan accounting mismatch menuntun pada pengukuran konsisten dari posisi 

yang saling berhubungan, menghindari bias dalam laporan keuangan sehingga level 

volatilitas earnings yang lebih rendah. Sebenarnya, pengukuran menggunakan FVO 

bukanlah suatu keharusan untuk sumber pendanaan (funding position) dari aset 

keuangan. Kemudian, apabila instrumen lindung nilai selaras dengan definisi instrumen 
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keuangan derivatif berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), hal ini merupakan suatu 

kewajiban untuk mengukurnya berdasarkan FVTPL. Jadi, penerapan FVO untuk 

menerbitkan struktur produk (liabilitas keuangan) dapat memperkecil volatilitas earnings 

dengan mengurangi ketidakkonsistenan dalam pengukuran. Apabila bank menerapkan 

FVO pada liabilitas keuangannya, kerugian pada aset keuangan diimbangi (saling hapus) 

oleh beberapa hal yang diakui  keuntungan risiko kredit pada kewajiban ini. Kompensasi 

ini pada akhirnya akan mendorong tingkat volatilitas earnings yang lebih rendah.  

 Penjelasan selanjutnya adalah mengenai variabel kontrol. Ada dua klasifikasi 

utama dalam variabel kontrol ini, yaitu struktur neraca dan karakteristik operasional 

bank. Struktur neraca bank diwakili oleh Hedge dan Risk Weighted Assets. Selanjutnya, 

karakteristik operasional bank diwakilkan oleh Regional dan Saving & Lending. 

 

2.4. Penelitian Sebelumnya 

Fiechter (2011) menganalisis dampak penerapan FVO berdasarkan IAS 39 

terhadap volatilitas earnings 227 sampel bank. Fiechter meneliti apakah perbedaan 

tujuan (intention) yang berkaitan dengan penerapan FVO mendorong perbedaan level 

volatilitas earnings. Secara umum, penerapan akuntansi nilai wajar mendorong 

peningkatan volatilitas earnings bank. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bank yang 

menerapkan FVO dengan tujuan untuk mengurangi accounting mismatch dan juga bank 

yang menerapkan FVO pada liabilitas keuangannya, melaporkan tingkat volatilitas 

earnings yang lebih rendah daripada mereka yang tidak menerapkan. Sebaliknya, 

Fiechter menemukan bahwa bank melaporkan tingkat volatilitas earnings yang lebih 

tinggi ketika mereka menerapkan FVO untuk aset keuangan mereka dalam kondisi 

trading assets telah melebihi trading liabilities. 
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Song (2008) melakukan penelitian mengenai penerapan FVO pada industri 

perbankan berdasarkan Financial Accounting Standard (FAS) 159. Song mengemukakan 

tiga hal penting mengenai penerapan FVO ini. Pertama adalah faktor-faktor yang 

berkaitan dengan adopsi FVO. Kedua adalah apakah perusahaan yang menggunakan 

FVO telah sesuai dengan tujuan utama FASB yaitu mengurangi volatilitas earnings dan 

menyederhanakan perlakuan akuntansi pada aktivitas lindung nilai. Ketiga, Song 

meneliti apakah relevansi nilai dari unrealized gains and losses  disebabkan oleh FVO. 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitiannya, faktor yang memengaruhi penerapan FVO 

berkaitan dengan motivasi yang oportunis, seperti manajemen laba dan restukturisasi 

portofolio. Selanjutnya, Song menyatakan bahwa bank menyalahgunakan ketentuan 

penyesuaian transisi yang diizinkan dalam FAS 159 untuk memindahkan sekuritas yang 

diklasifikasikan dalam Tersedia untuk Dijual dengan posisi rugi tanpa melaporkan 

kerugiannya dalam earnings. Selain itu, Song menemukan bahwa bank melaporkan 

earnings yang lebih tinggi daripada targetnya dengan mengatur earnings melalui FVO. 

Hasil penelitian terakhir adalah unrealized losses yang diakui oleh sebab FVO dinilai 

(priced), sebaliknya unrealized gains tidak tidak diperlakukan sama. Secara keseluruhan, 

penerapan FVO mendorong efek-efek yang tidak diharapkan. 

Aminnullah (2007) memberikan analisis literatur mengenai implikasi penerapan 

PSAK 50 dan PSAK 55 Revisi 2006 pada Institusi Perbankan. Berdasarkan uraiannya, 

kedua PSAK tersebut telah memperluas ruang lingkup sistem pelaporan keuangan pada 

institusi perbankan, khususnya berkaitan dengan instrumen keuangan, dari yang 

sebelumnya hanya diatur melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh BI. Analisisnya 

juga secara garis besar memperlihatkan adanya kesesuaian prinsip antara Basel II dengan 

PSAK 50 dan PSAK 55 Revisi 2006, yang memiliki konsekuensi dan juga tantangan 
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bagi BI dan industri perbankan untuk menyelaraskan (balancing) antara penerapan 

PSAK 50 dan PSAK 55 Revisi 2006 dengan implementasi Basel II di Indonesia. 

Maruli dkk. (2007) memberikan analisis empiris mengenai pendekatan Nilai 

Wajar dan  Nilai Historis dalam Penilaian Aset Biologis pada Perusahaan Agrikultur. 

Aset biologis dalam penelitian ini adalah aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan 

agrikultur khususnya perkebunan. Berdasarkan proses konvergensi IFRS oleh IAI untuk 

mengadopsi IAS 41, penelitian ini memberikan gambaran awal dengan membandingkan 

dua kelompok yang menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melakukan valuasi 

aset mereka. Berdasarkan analisis mereka, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

dalam nilai dan volatilitas dari aset, Return on Assets, pendapatan dan Earnings pada dua 

kelompok tersebut. Hasil dan kesimpulan lainnya juga menjelaskan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari aplikasi pendekatan Nilai Wajar pada volatilitas Earnings 

perusahaan. 

Tabel 2.1. 
Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya 

 
Unsur 

Penelitian 
Indah 
(2011) 

Peter Fiechter 
(2011) 

Chang Joon Song 
(2008) 

Saur Maruli 
(2007) 

Masalah 
Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pengaruh 
penerapan FVO 
pada bank 
dengan tujuan 
utama untuk 
mengurangi 
accounting 
mismatch 
terhadap tingkat 
volatilitas 
earnings. 

- Pengaruh 
penerapan FVO 
dalam liabilitas 
keuangan pada 
bank terhadap 
tingkat 
volatilitas 
earnings. 

- Pengaruh penerapan 
FVO pada bank 
dengan tujuan utama 
untuk mengurangi 
accounting mismatch 
terhadap tingkat 
volatilitas earnings. 

- Pengaruh penerapan 
FVO pada bank 
dengan tujuan utama 
untuk fair value 
management 
terhadap tingkat 
volatilitas earnings. 

- Pengaruh penerapan 
FVO dalam liabilitas 
keuangan pada bank 
terhadap tingkat 
volatilitas earnings. 

- Faktor yang 
memengaruhi 
penerapan FVO  

- Tujuan dasar dari 
FAS 159 akan 
dicapai oleh bank 
yang menerapkan 
fair value option. 

- Nilai unrealized 
gains and losses 
yang diakui  
karena fair value 
option memiliki 
nilai relevansi. 

 
 
 
 
 

 

- Perbedaan yang 
nyata antara nilai 
total dan 
volatilitas aset, 
pendapatan dan 
laba di antara 
perusahaan 
agrikultur yang 
menggunakan 
pendekatan nilai 
wajar dan historis. 

- Penilaian dengan 
pendekatan nilai 
wajar berpengaruh 
lebih besar 
terhadap volatilitas 
earnings 
dibandingkan 
dengan penilaian 
menggunakan 
pendekatan nilai 
historis. 
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Tabel 2.1. (Lanjutan) 
Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya 

Unsur 
Penelitian 

Indah 
(2011) 

Peter Fiechter 
(2011) 

Chang Joon Song 
(2008) 

Saur Maruli 
(2007) 

Objek 
Penelitian 

Perusahaan sektor 
Perbankan 

Perusahaan sektor 
Perbankan 

Perusahaan sektor 
Perbankan 

Perusahaan sektor 
Agrikultur 

Hasil 
Penelitian 

 - Bank yang 
menerapkan FVO 
dengan tujuan untuk 
mengurangi 
accounting mismatch 
dan juga bank yang 
menerapkan FVO 
pada liabilitas 
keuangannya, 
melaporkan tingkat 
volatilitas earnings 
yang lebih rendah 
daripada mereka 
yang tidak 
menerapkan. 

- Bank melaporkan 
tingkat volatilitas 
earnings yang lebih 
tinggi ketika mereka 
menerapkan FVO 
untuk aset keuangan 
mereka dalam 
kondisi trading 
assets telah melebihi 
trading liabilities. 

- Faktor yang 
memengaruhi 
penerapan FVO 
berkaitan dengan 
motivasi yang 
oportunis, seperti 
manajemen laba 
dan restukturisasi 
portofolio. 

- Bank 
menyalahgunakan 
ketentuan 
penyesuaian 
transisi yang 
diizinkan dalam 
FAS 159 untuk 
memindahkan 
sekuritas yang 
diklasifikasikan 
dalam Tersedia 
untuk Dijual 
dengan posisi rugi 
tanpa melaporkan 
kerugiannya dalam 
earnings. 

- Bank melaporkan 
earnings yang 
lebih tinggi 
daripada targetnya 
dengan mengatur 
earnings melalui 
FVO 

- Tidak terdapat 
perbedaan yang 
signifikan dalam 
nilai dan 
volatilitas dari 
aset, Return on 
Assets, 
pendapatan dan 
Earnings pada dua 
kelompok yang 
menggunakan 
pendekatan yang 
berbeda dalam 
melakukan valuasi 
aset mereka. 

- Tidak ada 
pengaruh yang 
signifikan dari 
aplikasi 
pendekatan Nilai 
Wajar pada 
volatilitas 
Earnings 
perusahaan. 

Sumber: Analisis Peneliti 
 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



 

56 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk melihat pengaruh 

antara beberapa variabel. Sasaran dari penelitian ini adalah menguji penerapan FVO 

untuk mengurangi accounting mismatch, penerapan FVO pada liabilitas keuangan, 

struktur14 Laporan Posisi Keuangan dan karakteristik15 operasional bank dapat 

memengaruhi volatilitas earnings. Berdasarkan masalah penelitian, objek penelitian ini 

adalah entitas yang menyusun laporan keuangan, dalam hal ini adalah bank-bank di 

Indonesia. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah 120 Bank Umum yang melakukan kegiatan 

usaha, berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Dalam rangka memperoleh data 

yang representatif, pemilihan sampel menggunakan metode purposive16 sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Seluruh Bank Umum di Indonesia kecuali Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

dan Bank Umum yang melaksanakan kegiatannya dengan prinsip Syariah. 

2. Bank memublikasikan seluruh Laporan Keuangan Konsolidasian dan 

Tersendiri periode Kuartal 1 (Q1) 2010 sampai dengan Kuartal II (Q2) 2011 

pada situs www.idx.co.id, www.bi.go.id,  dan situs bank bersangkutan. 

                                                             
14  Diproksikan oleh ATMR dan Akuntansi Lindung Nilai 
15  Diproksikan oleh Regional dan Saving&Lending 
16  Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dapat mewakili populasi. 

ANALISIS PENGARUH..., Indah Yuliana, Ak.-IBS, 2012



57 

 

3. Klasifikasi instrumen keuangan yang dibahas dalam penelitian ini hanya untuk 

klasifikasi aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui 

Laporan Laba Rugi (FVTPL) atas penggunaan Fair Value Option. 

 

3.3.  Jenis Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (1999), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data tersebut merupakan data laporan keuangan kuartalan yang 

dipublikasi dalam situs www.idx.co.id, www.bi.go.id,  dan situs bank bersangkutan. 

Data laporan keuangan 2010 digunakan untuk variabel Fair Value Option, Hedge, 

Regional dan Saving & Lending. Sedangkan, data laporan keuangan kuartal 1 2010 

sampai dengan kuartal 2 2011 digunakan untuk variabel Volatilitas Earnings dan Risk 

Weighted Assets. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: 

1. Penelitian lapangan (observasi) yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data 

sekunder yang diperlukan. Data diperoleh melalui pembacaan laporan 

keuangan publikasi bank terkait. 

2. Penelitian kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan 

penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan penelitian. 
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3.5.  Operasionalisasi Variabel 

 Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel untuk melakukan analisis data. 

Variabel tersebut terdiri dari variabel terikat (dependent variable), variabel bebas 

(independent variabel) dan variabel kontrol (control variable). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah volatilitas earnings. Selanjutnya, variabel bebas adalah Fair Value 

Option (FVO) dan variabel-variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Hedge, Risk-

Weighted Assets, Regional dan Saving & Lending. 

 

3.5.1. Variabel Terikat: Volatilitas Earnings 

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi faktor 

utama penelitian, variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebasnya (independent variable). 

Analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu 

masalah (Sekaran, 2006).  

Variabel terikat dalam penelitian ini diproksikan dengan volatilitas earnings. 

Sesuai dengan penelitian Fiechter (2011), volatilitas earnings diperoleh berdasarkan 

earnings bank yang dilaporkan. Earnings Before Tax (EBT) adalah pengukuran yang 

relevan untuk earnings. Pengukuran earnings menggunakan EBT untuk mengeluarkan 

bias yang mungkin timbul karena pengaruh kewajiban perpajakan masing-masing bank. 

Oleh karena itu, EBT merupakan pengukuran yang paling relevan untuk 

merepresentasikan earnings bank. Pergerakan EBT menggambarkan volatilitas earnings. 

Pengukuran EBT ditimbang dengan total aset bank. Volatilitas earnings dimulai periode 

Q1 2010 sampai dengan Q2 2011. Data yang digunakan adalah data kuartalan agar 

volatilitas earnings lebih dapat dilihat. Hal ini mengindikasikan terdapat 6 kuartalan 

yang akan membentuk satu tren volatilitas earnings bank-bank. Oleh karena awal 
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penerapan efektif PSAK ini adalah 1 Januari 2010, penelitian ini menggunakan data per 

kuartal satu 2010 sampai kuartal dua 2011. Kedua model menggunakan periode EBT 

yang sama, yaitu Q1 2010 – Q2 2011. Formula pengukuran EBT adalah sebagai berikut:  

푆푡푎푛푑푎푟_퐷푒푣푖푎푠푖  (
퐸퐵푇푄 _2010
푇퐴푄 _2010 :

퐸퐵푇푄 _2011
푇퐴푄 _2011 ) 

Dimana: 

EBT : Earnings Before Tax 
TA : Total Assets 
i : bank i 
 

3.5.2. Variabel Bebas: Fair Value Option  

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang dapat 

memengaruhi variabel lain. Dalam penelitian kuantitatif, variabel ini merupakan variabel 

yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah FVO. FVO didefinisikan sebagai 

sebuah penetapan penggunaan fair value pada instrumen keuangan yang pada saat 

pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui 

laporan laba rugi hanya dengan syarat-syarat tertentu. Untuk hipotesis pertama, dummy 

variable FVO_AM dikodingkan 1 apabila bank menyatakan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan bahwa mereka menerapkan FVO utamanya atas dasar tujuan mengurangi 

accounting mismatch. Sebaliknya bernilai 0. Oleh karena bank tidak mengungkapkan 

posisi neraca yang secara ekonomis berkaitan dengan FVO, penggunaan dummy variable 

adalah penting untuk memproksikan penerapan FVO berdasarkan tujuan mengurangi 

accounting mismatch. Setelah itu, hipotesis 2 diuji dengan menggunakan variabel 

dummy. Apabila bank menerapkan FVO untuk liabilitas keuangan, variabel FVO_L 

bernilai 1 dan sebaliknya bernilai 0.  
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3.5.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga 

hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor 

luas yang tidak diteliti. Di samping itu, variabel kontrol juga sebagai faktor yang 

dikendalikan untuk menghilangkan atau menetralisasi adanya efek terhadap fenomena 

yang diamati (Wahab, 2011). Dalam penelitian ini, variabel kontrol diproksikan oleh dua 

kelompok utama, yaitu struktur neraca dan karakteristik operasional bank. Variabel 

struktur neraca diproksikan dengan Hedge dan Risk-Weighted Assets. Proksi variabel 

kontrol yang kedua adalah operasional bank. Variabel ini diproksikan dengan 

menggunakan dua variabel, yakni Regional dan Saving & Lending (S&L). 

3.5.3.1. Akuntansi Lindung Nilai (Hedge) 

Hedge merupakan variabel kontrol yang didefinisikan bernilai 1 apabila bank 

menerapkan akuntansi lindung nilai sesuai17 dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan 

bernilai 0 jika sebaliknya. Alasan utama menyertakan Hedge pada variabel kontrol ini 

adalah karena penerapan akuntansi lindung nilai bertujuan untuk mengurangi volatilitas 

earnings (Fok et al, 1997 dalam Fiechter, 2011). Hubungan yang diprediksi dari Hedge 

dan volatilitas earnings adalah negatif, artinya apabila bank menerapkan akuntansi 

lindung nilai sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006) maka volatilitas earnings bank 

akan kecil/turun.  

3.5.3.2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR / Risk-Weighted Assets) 

Risk-Weighted Assets adalah variabel kontrol yang didefinisikan oleh Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dilaporkan oleh masing-masing bank pada 

masing-masing kuartal. Semakin berisiko aset yang dimiliki oleh bank, maka semakin 
                                                             
17  Akuntansi Lindung Nilai berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) adalah Lindung Nilai atas Nilai 
Wajar, Lindung Nilai atas Arus Kas dan Lindung Nilai atas Investasi Neto pada Operasi di Luar Negeri. 
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tinggi tingkat volatilitasnya. Hal ini karena aset yang berisiko mendorong terjadinya 

level yang lebih tinggi atas volatilitas earnings. ATMR diperoleh dengan formula: 

퐴푇푀푅 푄1 + 퐴푇푀푅 푄2 + 퐴푇푀푅 푄3 + 퐴푇푀푅 푄4 + 퐴푇푀푅 푄1 + 퐴푇푀푅 푄2
푇퐴 푄1 + 푇퐴 푄2 + 푇퐴 푄3 + 푇퐴 푄4 + 푇퐴 푄1 + 푇퐴 푄2

 

 

Dimana: 

ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
TA : Total Assets 
i : bank i 
 

3.5.3.3. Regional  

Pengendalian untuk karakteristik operasional digunakan dalam penelitian ini 

karena mereka merepresentasikan sifat dan aktivitas dasar bank dan, oleh karenanya, 

dapat memperlihatkan pengaruh pada volatilitas earnings lebih tepat. Regional 

didefinisikan sebagai dummy variable yang bernilai 1 apabila bank beroperasi di ruang 

lingkup regional (batasan wilayah) dan bernilai 0 jika sebaliknya. Alasan pemilihan 

variabel ini adalah bahwa bank yang beroperasi secara regional memiliki rekapitulasi 

yang lebih baik dalam operasional mereka karena mereka dapat mengendalikan risiko 

lebih efektif daripada bank yang beroperasi secara global. Lebih jauh lagi, bank regional 

memiliki nasabah yang relatif lebih loyal sehingga hal ini dapat mempertahankan 

stabilitas earnings (Schafer, 2007 dalam Fiechter, 2011). Hasil yang diperkirakan adalah 

hubungan negatif, yakni apabila bank tersebut regional maka volatilitas earnings bank 

akan kecil/turun.  

3.5.3.4. Saving & Lending  

Berikutnya adalah variabel kontrol S&L. Earnings bank yang aktivitas utamanya 

adalah saving and lending (contohnya, simpan pinjam) diperkirakan akan lebih kecil 
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terjadi volatillitas daripada earnings bank dengan lingkup yang lebih luas atas produk 

dan aktivitas.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 6 dan 7, Usaha Bank 

Umum meliputi:  

a. menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  giro,  

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya  yang 

dipersamakan dengan itu;  

b. memberikan kredit;  

c. menerbitkan surat pengakuan hutang;  

d. membeli,  menjual  atau  menjamin  atas  risiko  sendiri  maupun  untuk  

kepentingan  dan atas perintah nasabahnya:  

1 surat-surat  wesel  termasuk  wesel  yang  diakseptasi  oleh  bank  yang  

masa berlakunya  tidak  lebih  lama  daripada  kebiasaan  dalam  

perdagangan  surat-surat dimaksud;  

2 surat  pengakuan  hutang  dan  kertas  dagang  lainnya  yang  masa  

berlakunya  tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat dimaksud;  

3 kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;  

4 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;  

5 obligasi;  

6 surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;  

7 instrumen  surat  berharga  lain  yang  berjangka  waktu  sampai  dengan  

1  (satu) tahun;  
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e. memindahkan  uang  baik  untuk  kepentingan  sendiri  maupun  untuk  

kepentingan nasabah;  

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada 

bank lain,  baik  dengan  menggunakan  surat,  sarana  telekomunikasi  maupun  

dengan  wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;  

g. menerima  pembayaran  dari  tagihan  atas  surat  berharga  dan  melakukan  

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;  

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;  

i. melakukan  kegiatan  penitipan  untuk  kepentingan  pihak  lain  berdasarkan  

suatu kontrak;  

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk 

surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 

k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;  

l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;  

m. melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim  dilakukan  oleh  bank  sepanjang  tidak 

bertentangan  dengan  undang-undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  

yang berlaku. 

Dummy variable untuk S&L adalah 1 apabila bank dengan aktivitas utama adalah 

Saving & Lending dan 0 jika sebaliknya. Bank dikatakan memiliki aktivitas utama 

memberikan simpan pinjam apabila beban bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 

pendapatan dari kredit yang diberikan merupakan kontributor utama dalam keseluruhan 

pendapatan dan beban bunga yang dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
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3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data terdri dari dua, yaitu teknik pengolahan data dan teknik 

pengujian hipotesis.  

3.6.1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah 

diajukan sebelumnya. Pengolahan data diwakili dengan pengambilan dan pengubahan 

data sekunder terkait dengan volatilitas earnings sebagai variabel terikat, penerapan 

FVO sebagai variabel bebas dan variabel kontrol yang terdiri dari Hedge, Risk-Weighted 

Assets, Regional dan Saving & Lending. Data kemudian diolah dengan menggunakan 

bantuan software pengolahan data statistik yaitu Statictical Product and Service Solution 

(SPSS). Pengolahan data statistik tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar 

model regresi yang dibangun menjadi bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, and 

Efficient Estimator). Jika sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah dianggap 

layak untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  

 

3.6.2. Teknik Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel bebas dan variabel terikat dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.6.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik 

dengan tujuan agar parameter estimasi dalam model regresi bersifat Best, Linear, 

Unbiased dan Efficient Estimator (BLUE) sehingga layak dipakai untuk memprediksi 
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pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah pengujian-

pengujian yang dilakukan untuk menguji penelitian yang meliputi: 

3.6.2.3.1. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas gangguan atau error (ut) sangat penting, sebab uji eksistensi 

model (uji-F) maupun uji validitas pengaruh variabel bebas (uji-t) dan estimasi nilai 

variabel terikat mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji-F 

maupun uji-t dan estimasi nilai variabel terikat menjadi tidak valid (Gujarati, 2010). 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menghindari 

terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistibusi dengan normal. Model regresi 

yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal (Ghazali, 2009). Metode 

pengujian normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik 

nonparametrik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Z di atas 0.05 berarti H0 tidak dapat 

ditolak, dengan demikian data yang ada berdistribusi normal. Namun jika nilai 

probabilitas di bawah 0.05 berarti H0 ditolak, artinya data yang ada tidak terdistribusi 

normal. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Data terdistribusi normal. 

Ha : Data tidak terdistribusi normal. 

3.6.2.3.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t (periode analisis) dengan kesalahan pada periode t-1 (periode 

sebelumnya) atau adanya korelasi antar variabel itu sendiri. Pengujian ini dilakukan 

untuk menguji apakah asumsi residual atau error (i) dari model regresi bersifat 
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independen atau tidak terjadi autokorelasi. Dampak dari autokorelasi adalah taksiran 

yang diperoleh dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) tidak lagi bersifat 

BLUE. Oleh karena itu, interval kepercayaan menjadi lebar dan uji signifikansi menjadi 

lemah. Winarno (2009: 5.26) menyatakan secara harfiah autokorelasi berarti hubungan 

antara residual satu observasi dengan observasi lainnya. Dasar pengambilan keputusan 

dalam uji autokorelasi adalah dengan menggunakan teori Durbin Watson, yaitu: 

Terdapat 

autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 

autokorelasi 

 Terdapat 

autokorelasi (-) 

 Unknown  unknown  

0 dl du 2 4-du 4-dl 4 

1. Bila DW < dl; berarti terdapat korelasi positif (+). 

2. Bila dl ≤ DW ≤ du; maka tidak dapat diambil kesimpulan pasti. 

3. Bila du < DW < 4-du; berarti tidak terdapat korelasi baik positif (+) 

maupun negatif (-). 

4. Bila DW > 4-dl; berarti terdapat korelasi negatif (-). 

3.6.2.3.3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya hubungan liniear antar 

variabel independen (Winarno, 2009: 5.1). Jika terdapat multikolinieritas maka akan 

mengakibatkan: 

- Variabel menjadi besar; 

- Interval kepercayaan menjadi lebar, akibat dari varians yang besar mengakibatkan 

standard error yang besar pula, hasilnya interval kepercayaan pun menjadi lebar; 

- Uji-t (t-test) menjadi tidak signifikan; 
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- R Squares (R2) tinggi, namun dari uji-t hanya sedikit variabel yang tidak signifikan; 

- Terkadang taksiran koefisien yang diperoleh akan memiliki nilai yang tidak sesuai 

dengan substansi, sehingga dapat menyebabkan interpretasi hasil yang salah. 

Dengan pengambilan keputusannya adalah melihat besarnya nilai Variance 

Inflating Factor (VIF). Terdapat multikolinieritas pada suatu model regresi bila nilai VIF 

< 0.1 atau VIF >10. Sebaliknya, tidak terdapat multikolinieritas pada suatu model regresi 

bilan nilai VIF berada pada interval 0.1 – 10 (0.1 ≤ VIF ≤ 10). Gujarati (2010) juga 

membedakan cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, yaitu dengan 

melihat korelasi Pearson antara variabel bebas dan VIF. Jika nilai Pearson Correlation < 

0.8 dengan VIF yang disyaratkan yaitu 0.1 ≤ VIF ≤ 10, maka tidak terdapat 

multikolinieritas.  

3.6.2.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu 

pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar di atas dan di bawah angka 

nol pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data 

ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya gejala heteroskedastisitas, salah satunya dapat dilakukan dengan uji Park. Park 

mengemukakan metode bahwa variance (s2) merupakan fungsi dari variabel-variabel 

independen. Dalam uji Park, persamaan dijadikan persamaan logaritma sehingga 

menjadi : LnU2i = α + β LnXi + vi. Apabila signifikansi dari koefisien parameter beta 
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tidak signifikan ( ≥ 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat 

heteroskedastisitas. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : Model tidak bersifat heteroskedastis atau model bersifat homoskedastis. 

Ha : Model bersifat heteroskedastis. 

 

3.6.2.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan umum untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, atau maksimum 

(Ghazali, 2009). 

 

3.6.2.3. Uji Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit-nya. Secara statistik, ada tiga cara untuk mengukur ketepatan fungsi 

regresi yang digunakan, yaitu nilai koefisien determinasi (R2), uji signifikansi parsial 

(uji-t) dan uji signifikansi simultan (uji-F).  

3.6.2.3.1. Pengujian Parsial (Uji – t) 

Pengujian parsial dengan uji-t dimaksudkan untuk menguji kuat atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan 

pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi () sebesar 5% dengan kriteria 

untuk penetapan hipotesis two-tailed test: 

H0 : B = 0 
(variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat) 

Ha : B ≠ 0 
(variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat) 
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Hipotesis yang diuji adalah: 

H01 =  Penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting 

mismatch tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat volatilitas 

earnings. 

Ha1 =  Penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting 

mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. 

H02 =  Penerapan FVO pada liabilitas keuangan bank tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. 

Ha2 =  Penerapan FVO pada liabilitas keuangan bank berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat volatilitas earnings. 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0 two-tailed test: 

 Berdasarkan t-statistik dan t-tabel 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

1. Bila t statistik < t tabel, atau bila t statistik > -t tabel maka Ho tidak dapat ditolak.  

2. Bila t statistik > t tabel, atau bila t statistik < -t tabel maka Ho ditolak. 

 Berdasarkan probabilitas (p-value) 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak. 

 

3.6.2.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tujuan Uji F adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat dengan melihat nilai signifikansi F. Penelitian ini 

menggunakan significant level 0.05 (α = 5%). Penetapan hipotesis: 
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H0: B1= B2 = B3 = B4 = B5 = 0 
(variabel bebas tidak iliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel 

terikat) 
 

Ha: B1≠ B2 ≠ B3 ≠ B4 ≠ B5 ≠ 0 
(variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel 

terikat) 

 

Hipotesis yang diuji adalah : 

H0  = semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Ha  = semua variabel bebas secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0: 

 Berdasarkan F hitung dan F tabel 

1. Bila F statistik < F α;(k,n-k-1) maka Ho tidak dapat ditolak. 

2. Bila F statistik > F α;(k,n-k-1) maka Ho ditolak. 

 Berdasarkan probabilitas 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak. 

 

3.6.2.3.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Persentase pengaruh dari seluruh variabel bebas yang tercakup dalam model 

regresi terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi 

berganda (R2) yang besarnya 0 sampai dengan 1. Nilai R2 yang mendekati 1 memiliki 

arti semakin kuat model tersebut dapat menjelaskan variasi variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 
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3.6.2.4. Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antar dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini 

menggunakan 2 model yang berbeda yang digunakan untuk masing-masing hipotesis. 

Model tersebut adalah sebagai berikut: 

Model-1: Untuk Hipotesis 1 

퐒퐓퐃_퐄퐁퐓퐢 = 훃ퟎ + 훃ퟏ퐅퐕퐎_퐀퐌퐢 + 훃ퟐ퐑퐖퐀퐢 + 훃ퟑ퐇퐄퐃퐆퐄퐢 + 훃ퟒ퐑퐄퐆퐈퐎퐍퐀퐋퐢 + 훃ퟓ퐒_퐋퐢 + 훆퐢 

Model-2: Untuk Hipotesis 2 

퐒퐓퐃_퐄퐁퐓퐢 = 훃ퟎ + 훃ퟏ퐅퐕퐎_퐋퐢 + 훃ퟐ퐑퐖퐀퐢 + 훃ퟑ퐇퐄퐃퐆퐄퐢 + 훃ퟒ퐑퐄퐆퐈퐎퐍퐀퐋퐢 + 훃ퟓ퐒_퐋퐢 + 훆퐢 

Keterangan: 
STD_EBT : standar deviasi dari earnings sebelum pajak ditimbang (scaled) oleh Total 

Aset 
β  : konstanta 
β − β  : koefisien regresi 
FVO_AM  : dummy variable  
   (1 = menerapkan FVO untuk mengurangi accounting mismatch; 0 = tidak 

menerapkan FVO untuk mengurangi accounting mismatch) 
FVO_L  : dummy variable 
   (1 = menerapkan FVO untuk liabilitas keuangan;  
   0 = tidak menerapkan FVO untuk liabilitas keuangan) 
RWA  : Risk-Weighted Assets 
HEDGE : dummy variable 
   (1 = menerapkan akuntansi lindung sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 

2006); 0 = tidak menerapkan akuntansi lindung sesuai dengan PSAK No. 
55 (Revisi 2006)) 

REGIONAL  : dummy variable 
   (1 = bank yang beroperasi secara regional; 0 = bank yang beroperasi 

secara global) 
S_L  : dummy variable 
   (1 = bank yang kegiatan utamanya simpan-pinjam; 0 = bank yang kegiatan 

utamanya tidak simpan-pinjam) 
ε   : Error term 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi statistik deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian 

adalah 120 (seratus dua puluh) bank umum yang ada di Indonesia. Tahun periode 

penelitian ini adalah Kuartal Satu (Q1) 2010 sampai dengan Kuartal Dua (Q2) 2011. 

Baik Model-1 maupun Model-2 menggunakan sampel bank-bank periode Q1 2010 

sampai dengan Q2 2011. 

 

Tabel 4.1. 

Jumlah Populasi dan Sampel 

Kriteria Sampel Model-1 Model-2 
Jumlah Jumlah 

Seluruh Bank Umum  120 120 
Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berprinsip Syariah (10) (10) 
Bank Pembangunan Daerah (27) (27) 
Tidak terdapat Laporan Keuangan (Lengkap) 2010 yang dipublikasikan (15) (15) 
Jumlah sampel 68  68 
Sumber: IDX, Bank Indonesia dan Situs Bank Bersangkutan diolah 

 

Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 68 bank baik untuk model-1 maupun model-2. Nama bank yang 

menjadi objek penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1 Populasi Penelitian – Tabel 1. 

Pada Tabel 4.1. memuat Jumlah Populasi dan Sampel penelitian. Tabel 4.1. 

menunjukkan dari 120 Bank Umum yang menjadi populasi penelitian ini, 68 bank 
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merupakan sampel penelitian dengan mengeluarkan 52 bank yang tidak memenuhi 

persyaratan. 

Bank merupakan entitas yang dipilih menjadi objek penelitian karena FVO 

berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) hanya dapat diterapkan pada instrumen 

keuangan dan, selain itu, neraca18 bank didominasi oleh instrumen keuangan. 

Berdasarkan kedua alasan tersebut, pengaruh FVO atas instrumen keuangan bank-bank 

diprediksi memengaruhi volatilitas earnings entitas mereka.  

 

4.2. Statistik Deskriptif 

Pembahasan awal dalam penelitian ini adalah hasil statistik deskriptif atas model-1 

dan model-2. Pembahasan dilakukan secara sistematis dari Model-1 lalu Model-2. 

 

4.2.1  Model-1 

Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel untuk 

model-1 yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum masing-masing variabel. 

 

a. Volatilitas Earnings 

Tabel 4.2. adalah statistik deskriptif dari masing-masing variabel untuk model-1. 

Berkaitan dengan volatilitas earnings, Bank dengan volatilitas earnings terkecil adalah 

PT Bank Antardaerah dengan nilai 0.000193. Di sisi lain, volatilitas earnings terbesar 

adalah milik PT Bank Resona Perdania bernilai 0.006618. Nilai rata-rata (mean) 

Volatilitas Earnings dari seluruh sampel adalah 0.00274154 dengan standar deviasi 

variabel ini adalah sebesar 0.001674599. Hal ini menunjukkan beberapa bank memiliki 

                                                             
18  Laporan Posisi Keuangan 
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volatilitas earnings berada di garis rata-rata, seperti PT Bank Hana dan The Hongkong & 

Shanghai B.C. Standar deviasi yang menampilkan angka 0.001674599 menunjukkan 

bahwa fluktuasi volatilitas earnings relatif kecil.  

Seperti halnya Model-1, statistik deskriptif Model-2 menunjukkan volatilitas 

earnings yang sama karena Model-1 dan Model-2 menggunakan sampel yang identik. 

statistik deskriptif untuk Model-2 dapat dilihat pada Tabel 4.3.. 

 

Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif Model-1 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
STD_EBT 56 0.000193 0.006618 0.00274154 0.001674599 
FVO_AM 56 0 1 0.63 0.489 
RWA 56 0.146604 0.659687 0.36418991 0.098604504 
HEDGE 56 0 1 0.57 0.499 
REGIONAL 56 0 1 0.11 0.312 
S_L 56 1 1 1.00 0.000 
Sumber: Output SPSS diolah 

 

b. Dummy Variable: FVO Accounting Mismatch 

Dummy variable dalam penelitian ini adalah dummy “1” untuk Bank yang 

menggunakan FVO untuk mengurangi accounting mismatch dan dummy “0” untuk Bank 

yang tidak menggunakan FVO untuk mengurangi accounting mismatch. Berdasarkan 

variabel FVO untuk mengurangi accounting mismatch, nilai maksimum dan minimum 

variabel ini adalah 1 dan 0. Bank dengan nilai 1 berarti perusahaan tersebut merupakan 

Bank yang menggunakan FVO untuk mengurangi accounting mismatch, seperti PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Pan 

Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank dengan nilai 

minimum, diantaranya, adalah PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mandiri 
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(Persero) Tbk. Nilai rata-rata (mean) untuk FVO accounting mismatch sebesar 0.63 

dengan standar deviasi sebesar 0.489. Nilai rata-rata sebesar 0.63 berarti menunjukan 

Bank cenderung menggunakan FVO untuk mengurangi accounting mismatch.  

 

c. Risk-Weighted Assets 

Variabel kontrol ini memiliki nilai maksimum 0.146604 dan nilai minimum 

0.659687. RWA ini menggambarkan proporsi RWA terhadap total aset bank selama 

periode penelitian, yakni kuartal 1 2010 sampai dengan kuartal 2 2011. Perusahaan 

dengan RWA terendah adalah PT Bank Antardaerah. Sebaliknya, PT Bank Resona 

Perdania merupakan bank dengan RWA tertinggi, yakni 0.659687. Secara rata-rata, 

Bank memiliki proporsi RWA terhadap Total Aset sebesar 0.36418991, atau 36% dari 

seluruh Total Aset merupakan Risk Weighted Asset. Nilai rata-rata (mean) ini berstandar 

deviasi sebesar 0.098604504. 

 

d. Hedge 

Variabel hedge adalah dummy variable, yakni dummy “1” apabila Bank 

melaksanakan seluruh Hedge sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan, sebaliknya,   

dummy “0” jika Bank tersebut melaksanakan seluruh Hedge sesuai dengan PSAK No. 55 

(Revisi 2006). PT Bank Commonwealth adalah salah satu Bank yang menerapkan 

akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), yakni Lindung Nilai 

atas Nilai Wajar, Lindung Nilai atas Arus Kas dan Lindung Nilai atas Investasi Neto. 

Nilai rata-rata (mean) untuk variabel ini adalah 0.57 dengan standar deviasi sebesar 

0.499.  
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e. Regional 

Variabel regional adalah dummy variable, yakni dummy “1” apabila Bank 

melaksanakan kegiatan usahanya bersifat regional dan dummy “0” jika Bank 

melaksanakan kegiatan usahanya bersifat global. Salah satu Bank yang beroperasi 

regional, yaitu PT Bank Andara dan PT Bank Ina Perdana. Sebaliknya, PT Bank ICB 

Bumiputera Tbk dan PT Bank Windu Kentjana International Tbk adalah dua diantara 

bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara global. Nilai rata-rata (mean) untuk 

variabel ini adalah 0.11 dengan standar deviasi sebesar 0.312.  

 

f. Saving & Lending  

Variabel Saving & Lending adalah dummy variable, yakni dummy “1” apabila 

Bank memiliki kegiatan utama simpan pinjam dan dummy “0” jika entitas tersebut 

bukanlah bank yang memiliki kegiatan utama simpan pinjam. Berdasarkan data sampel 

yang dikumpulkan, seluruh bank adalah bank yang memiliki kegiatan usaha simpan 

pinjam.  

 

4.2.2 Model-2 

Pembahasan untuk Model-2 secara umum memiliki nilai yang sama untuk seluruh 

variabelnya karena sampel yang digunakan sama dan variabel yang digunakan pun 

identik. Akan tetapi, variabel yang menjadi perhatian dalam Model-2 ini adalah 

penerapan FVO pada liabilitas keuangan (financial liabilities) Bank. Ulasan Model-2 ini 

didasarkan oada output SPSS yang telah diolah dengan runtutan nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. 
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Tabel 4.3. 

Statistik Deskriptif Model-2 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
STD_EBT 56 0.000193 0.006618 0.00274154 0.001674599 
FVO_L 56 0 1 0.75 0.437 
RWA 56 0.146604 0.659687 0.36418991 0.098604504 
HEDGE 56 0 1 0.57 0.499 
REGIONAL 56 0 1 0.11 0.312 
S_L 56 1 1 1.00 0.000 
Sumber: Output SPSS diolah 

 

a. FVO Financial Liabilities 

Dummy variable dalam penelitian ini adalah dummy “1” untuk Bank yang 

menerapkan FVO pada Liabilitas Keuangan mereka dan dummy “0” untuk Bank yang 

tidak mengaplikasikan FVO pada Liabilitas Keuangan mereka. Berdasarkan Tabel 4.3., 

nilai maksimum dan minimum variabel ini adalah 1 dan 0. Bank dengan nilai 1 berarti 

Bank yang menerapkan FVO pada Liabilitas Keuangan, seperti PT Bank CIMB Niaga 

Tbk, PT Bank Agroniaga Tbk dan PT Bank Maspion Indonesia. Bank dengan nilai 

minimum atau Bank yang tidak menerapkan FVO pada Liabilitas Keuangan, 

diantaranya, adalah The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD dan PT Bank Mayapada 

Tbk. Nilai rata-rata (mean) untuk penerapan FVO ini adalah sebesar 0.75 dengan standar 

deviasi sebesar 0.437. 

 

4.2.3 Data Outlier 

Setelah dilakukan analisis terhadap data sampel, ditemukan 12 data outlier19.  Baik 

pada model-1 dan model-2 mengeluarkan outlier yang sama sehingga kedua model 

                                                             
19 Kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-
observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel 
kombinasi. Definisi outlier menunjukkan 2 standar deviasi. 
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tersebut berjumlah 56 sampel dari 68 bank. Penyebab timbulnya outlier pada kedua 

model adalah keberadaan data dengan nilai ekstrim pada sampel, salah satunya 

ditunjukan oleh nilai volatilitas earnings yang sangat tinggi, seperti yang terjadi pada PT 

Bank Mutiara Tbk, yakni mencapai 0.007284 sementara sampel (bank) yang lain berada 

di bawah angka tersebut. 

  

4.3.  Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Model-1 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dua 

arah (two-tailed) dengan tingkat signifikansi α = 5%.  

 

Tabel 4.4. 

Uji Kolmogorov-Smirnov Model-1 

Unstandardized Residual 
N 56 
Normal Parameters(a,b) Mean 0.0000000 

Std. Deviation 0.00087990 
Most Extreme Differences Absolute 0.082 

Positive 0.082 
Negative -0.062 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.616 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.842 
a Test distribution is Normal. 
b Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.4., nilai Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0.616 dan 

signifikan pada 0.842. Hal ini berarti H0 tidak dapat ditolak atau data untuk model-1 

terdistribusi normal.  
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b.  Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.5. menunjukkan tolerance value semua variabel independen lebih besar 

dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga H0 tidak dapat ditolak. Dari hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinier dalam 

persamaan regresi pada model-1. Dalam rangka memperkuat kesimpulan tersebut, 

analisis korelasi dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas.  

 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Multikolinieritas Model-1 

  
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
FVO_AM 0.823 1.216 
RWA 0.953 1.049 
HEDGE 0.861 1.162 
REGIONAL 0.992 1.009 
Dependent Variable: STD_EBT 
Sumber: Output SPSS diolah 

Tabel 4.6. 

Koefisien Korelasi antar Variabel Independen Model-1 

  REGIONAL RWA HEDGE FVO_AM 
Correlations REGIONAL 1.000 0.012 0.018 0.077 

RWA 0.012 1.000 0.010 0.198 
HEDGE 0.018 0.010 1.000 -0.361 
FVO_AM 0.077 0.198 -0.361 1.000 

Covariances REGIONAL 0.000 0.000 0.000 0.000 
RWA 0.000 0.000 0.000 0.000 
HEDGE 0.000 0.000 0.000 0.000 
FVO_AM 0.000 0.000 0.000 0.000 

Dependent Variable: STD_EBT 
Sumber: Output SPSS diolah 
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Keberadaan kolinieritas, terutama dalam model regresi linier berganda dapat 

diketahui dengan melihat nilai koefisien korelasi antara variabel independen satu dengan 

yang lainnya. Pada tabel 4.6, koefisien korelasi pada seluruh variabel pada model ini 

adalah lebih kecil dari 0.8. Angka tersebut mengartikan bahwa tidak terdapat 

multikolinier pada model regresi. 

 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji Park ditampilkan pada Tabel 4.7.. Park mengemukakan metode bahwa 

variance (s2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Dalam uji Park, 

persamaan dijadikan persamaan logaritma sehingga menjadi : LnU2i = α + β LnXi + vi. 

Apabila signifikansi dari koefisien parameter beta tidak signifikan ( ≥ 0.05) maka 

kesimpulannya adalah bahwa model regresi tidak heteroskedastis. 

 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Park Model-1 

 Sig. 

(Constant) 0.206 
FVO_AM 0.068 
RWA 0.821 
HEDGE 0.185 
REGIONAL 0.754 
Significant level: α = 5% 
Dependent Variable: LnUi2 
Sumber: Output SPSS diolah 
 

Hasil uji Park dari model-1 menunjukan bahwa model regresi tidak terdapat 

heteroskedastis. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien variabel yang tidak 

signifikan untuk semua variabel atau lebih besar dari α = 5% sehingga H0 tidak dapat 

ditolak.  
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d.  Uji Autokorelasi 

Lampiran 3 Tabel 5 menunjukkan nilai DW untuk model-1 sebesar 2.086. 

Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson dengan level of significance pada α = 5%, 

untuk jumlah data sebanyak 56 dengan 4 variabel nilai dl = 1.42 dan du = 1.7246. Oleh 

karena itu, DW berada diantara 2 dan 4-dl, atau 2 ≤ DW ≤ 4-dl (Gambar 4.1.) yang 

berarti tidak terdapat autokorelasi dalam model-1. 

 

Gambar 4.1. 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson Model-1 

Terdapat 
autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 
autokorelasi 

 Terdapat 
autokorelasi (-) 

 Unknown  Unknown  
0 1,42           1.7246 2  DW 2,2754 2,58  4 

 

4.3.2. Model-2 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dua 

arah (two-tailed) dengan tingkat signifikansi α = 5%.  

Tabel 4.8. 

Uji Kolmogorov-Smirnov Model-2 

Unstandardized Residual 
N 56 
Normal Parameters(a,b) Mean 0.0000000 

Std. Deviation 0.00112185 
Most Extreme Differences Absolute 0.094 

Positive 0.094 
Negative -0.054 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.701 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.710 
a Test distribution is Normal. 
b Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.8., nilai Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0.701 dan 

signifikan pada 0.710. Hal ini berarti H0 tidak dapat ditolak atau data untuk model-2 

terdistribusi normal.  

 

b.  Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.9. menunjukkan tolerance value semua variabel independen lebih besar 

dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga H0 tidak dapat ditolak. Dari hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinier dalam 

persamaan regresi pada model-1.  

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Multikolinieritas Model-2 

 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(Constant)     
FVO_L 0.863 1.159 
RWA 0.966 1.035 
HEDGE 0.887 1.127 
REGIONAL 0.995 1.005 
Dependent Variable: STD_EBT 
Sumber: Output SPSS diolah 

 

Dalam rangka memperkuat kesimpulan tersebut, analisis korelasi dilakukan untuk 

menggambarkan hubungan antara variabel bebas. Keberadaan kolinieritas, terutama 

dalam model regresi linier berganda dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien 

korelasi antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Pada tabel 4.10, koefisien 

korelasi pada seluruh variabel pada model ini adalah lebih kecil dari 0.8. Angka tersebut 

mengartikan bahwa tidak terdapat multikolinier pada model regresi. 
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Tabel 4.10. 

Koefisien Korelasi antar Variabel Independen Model-2 

 REGIONAL RWA HEDGE FVO_L 
REGIONAL 1.000 0.005 0.030 0.053 
RWA 0.005 1.000 0.031 0.162 
HEDGE 0.030 0.031 1.000 -0.322 
FVO_L 0.053 0.162 -0.322 1.000 
REGIONAL 0.000 0.000 0.000 0.000 
RWA 0.000 0.000 0.000 0.000 
HEDGE 0.000 0.000 0.000 0.000 
FVO_L 0.000 0.000 0.000 0.000 
Dependent Variable: STD_EBT 
Sumber: Output SPSS diolah 

 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji Park ditampilkan pada Tabel 4.11.. Park mengemukakan metode bahwa 

variance (s2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Dalam uji Park, 

persamaan dijadikan persamaan logaritma sehingga menjadi : LnU2i = α + β LnXi + vi. 

Apabila signifikansi dari koefisien parameter beta tidak signifikan ( ≥ 0.05) maka 

kesimpulannya adalah bahwa model regresi tidak heteroskedastis.  

 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Park Model-2 

 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(Constant)     
FVO_L 0.863 1.159 
RWA 0.966 1.035 
HEDGE 0.739 1.354 
REGIONAL 0.995 1.005 
Significant level: α = 5% 
Dependent Variable: LnUi2 
Sumber: Output SPSS diolah 
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Hasil uji Park dari model-2 menunjukan bahwa model regresi tidak terdapat 

heteroskedastis. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien variabel yang tidak 

signifikan untuk semua variabel atau lebih besar dari α = 5% sehingga H0 tidak dapat 

ditolak.  

 

d.  Uji Autokorelasi 

Lampiran 4 Tabel 12 menunjukkan nilai DW untuk model-2 sebesar 2.201. 

Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson dengan level of significance pada α = 5%, 

untuk jumlah data sebanyak 56 dengan 4 variabel nilai dl = 1.42 dan du = 1.7246. Oleh 

karena itu, DW berada diantara 2 dan 4-dl, atau 2 ≤ DW ≤ 4-dl (Gambar 4.2.) yang 

berarti tidak dapat diambil kesimpulan pasti mengenai ada atau tidaknya autokorelasi 

dalam model-2. 

Gambar 4.2. 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson Model-2 

Terdapat 
autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 
autokorelasi 

 Terdapat 
autokorelasi (-) 

 Unknown  Unknown  
0 1,481         1,853 2 2,147        DW 2,519  4 

 

4.4.  Uji Goodness of Fit 

4.4.1. Model-1 

a.  Koefisien Determinasi 

Nilai Adjusted R2 model-1 adalah sebesar 0.702. Angka ini menjelaskan bahwa 

70.2% variabel Volatilitas Earnings dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

persamaan regresi untuk model-1, sedangkan 29.8%, sisanya, dijelaskan oleh faktor-
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faktor lain di luar persamaan, seperti penerapan FVO dengan dua tujuan lain, yaitu fair 

value management dan embedded securities. 

 

b.  Uji Signifikansi Parsial (uji t) 

Seluruh variabel independen pada model-1 adalah signifikan kecuali untuk variabel 

Regional. Tabel 4.12. menunjukan nilai probabilitas untuk Regional adalah sebesar 

0.946, nilai ini jauh diatas 0.05. Di sisi lain, variabel FVO Accounting Mismatch, Risk 

Weighted Assets dan Hedge signifikan pada 0.05. Berdasarkan hasil analisis tersebut, 

kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Volatilitas Earnings dipengaruhi oleh 

variabel FVO Accounting Mismatch, Risk Weighted Assets dan Hedge. 

 

c.  Uji Signifikansi Simultan (uji F)  

Berdasarkan Tabel 4.12., nilai F untuk model-1 adalah sebesar 33.432 atau F > 4 

dengan probabilitas 0.000 lebih kecil dari derajat kepercayaan α = 5%. Atas dasar hasil 

perhitungan tersebut, kesimpulannya adalah Ha tidak dapat ditolak, artinya pada model-1 

FVO Accounting Mismatch, Risk Weighted Assets dan Hedge berpengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap Volatilitas Earnings. 

 

4.4.2. Model-2 

a.  Koefisien Determinasi 

Nilai Adjusted R2 model-2 adalah sebesar 0.516. Angka ini menjelaskan bahwa 

51.6% variabel Volatilitas Earnings dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

persamaan regresi untuk model-2, sedangkan sisanya, sebesar 48.4%, dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar persamaan ini, seperti penerapan FVO untuk instrumen 

keuangan lainnya, yaitu aset keuangan. 
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b.  Uji Signifikansi Parsial (uji t) 

Seluruh variabel independen pada model-2 adalah signifikan kecuali untuk variabel 

Regional. Tabel 4.13. menunjukan nilai probabilitas untuk Regional adalah sebesar 0.761, 

nilai ini diatas significant level, yakni 0.05. Di sisi lain, variabel FVO Financial 

Liabilities, Risk Weighted Assets dan Hedge signifikan pada 0.05. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Volatilitas Earnings 

dipengaruhi oleh variabel FVO Financial Liabilities, Risk Weighted Assets dan Hedge. 

 

c.  Uji Signifikansi Simultan (uji F)  

Berdasarkan Tabel 4.13., nilai F untuk model-2 adalah sebesar 15.659 atau F > 4 

dengan probabilitas 0.000 lebih kecil dari derajat kepercayaan α = 5%. Atas dasar hasil 

perhitungan tersebut, kesimpulannya adalah Ha tidak dapat ditolak, artinya pada model-2 

FVO Financial Liabilities, Risk Weighted Assets dan Hedge berpengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap Volatilitas Earnings. 

  

4.5.  Analisis Regresi Linier Berganda 

4.5.1. Model-1 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data penelitian pada model-1 ini terdistribusi 

normal, tidak multikolinier, tidak heteroskedastis dan tidak terdapat keberadaan 

autokorelasi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.12. maka persamaan 

regresi untuk model-1 sebagai berikut: 

STD_EBT =   0.003 – 0.002 FVO_AM + 0.003 RWA – 0.001 HEDGE + 0.000 

REGIONAL + e 
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Tabel 4.12. 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Model-1 

Variabel Β T Sig. 
(Constant) 0.003 6.272 0.000 
FVO_AM -0.002 -8.773 0.000* 
RWA 0.003 2.440 0.018* 
HEDGE -0.001 -2.166 0.035* 
REGIONAL 0.000 0.068 0.946 
F Statistik :  33.432; Sig. Level: 0.000 
R2 : 0.724; Adjusted R2: 0.702 

Durbin-Watson: 2.086 
*Signifikan pada α = 0.05 

Sumber: Output SPSS diolah 

 

4.5.1.1. Hasil Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 menggunakan model-1. Berdasarkan hasil analisis regresi yang 

ditunjukan tabel 4.12., FVO Accounting Mismatch pada model-1 diperoleh koefisien 

regresi sebesar -0.002 dan nilai t hitung sebesar -8.773 dengan signifikansi 0.000 yang 

menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% (0.019 < 0.05). 

Hasil ini menunjukan bahwa Bank yang menerapkan FVO untuk mengurangi accounting 

mismatch memiliki pengaruh signifikan terhadap Volatilitas Earnings perusahaan. 

Dengan demikian, Ha1 tidak dapat ditolak atau menyatakan bahwa penerapan FVO untuk 

mengurangi accounting mismatch berpengaruh signifikan terhadap Volatilitas Earnings. 

Hasil ini mendukung penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan yang 

signifikan antara penerapan FVO dengan intensi mengurangi accounting mismatch 

terhadap Volatilitas Earnings. 
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4.5.1.2. Interpretasi Hasil 

a.  Pengaruh Penerapan FVO untuk Mengurangi Accounting Mismatch terhadap 

Volatilitas Earnings 

Hasil regresi pada model-1 atas penerapan FVO untuk mengurangi Accounting 

Mismatch menunjukan hasil yang signifikan pada tingkat signifikansi α = 5%, yaitu 

sebesar 0.000 (Tabel 4.12.). Hal itu menunjukan bahwa penerapan FVO untuk 

mengurangi Accounting Mismatch memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas 

earnings perusahaan sektor perbankan dibandingkan bank yang tidak menerapkan FVO 

untuk mengurangi accounting mismatch. Hal ini diperkirakan karena penetapan nilai 

wajar atas instrumen keuangan dengan tujuan mengurangi inkonsistensi akuntansi 

membuat pengukuran instrumen keuangan (khususnya aset dan liabilitas keuangan) yang 

berkaitan dinilai dengan basis yang sama, yakni nilai wajar. Pengukuran yang sama ini 

menyebabkan keuntungan atau kerugian yang timbul dari sisi aset keuangan dan liabilitas 

keuangan saling hapus. Bottom line dari keuntungan dan kerugian ini adalah earnings. 

Oleh karena itu, pengukuran yang sama dapat memengaruhi volatilitas earnings. Hasil ini 

mendukung penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan yang signifikan antara 

penerapan FVO dengan intensi mengurangi accounting mismatch terhadap Volatilitas 

Earnings. 

b.  Pengaruh Risk Weighted Assets terhadap Volatilitas Earnings 

Risk-Weighted Assets menunjukan hasil koefisien yang positif yaitu sebesar 0.003 

(Tabel 4.12.) dan signifikan dengan signifikansi 0.018. Hal ini mengindikasikan semakin 

tinggi Risk-Weighted Assets maka semakin tinggi pula Volatilitas Earnings atau fluktuasi 

Laba Sebelum Pajak bank. Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah aktiva atau aset 

yang dibobot menurut risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia. Semakin tinggi ATMR maka akan 

semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh bank. Ada delapan jenis risiko dalam perbankan. Salah 
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satunya adalah risiko kredit. Risiko gagal bayar ini secara langsung sangat mempengaruhi 

pendapatan bank. Hal ini berarti, semakin tinggi risiko aktiva tersebut maka semakin tinggi 

ketidakpastian bank dalam menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini akan berakhir pada earnings 

bank.  Oleh karena itu, semakin tinggi ATMR maka akan semakin fluktuatif earnings bank 

tersebut. Hasil ini mendukung penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan 

yang signifikan positif antara Risk-Weighted Assets dan Volatilitas Earnings.  

c.  Pengaruh Hedge terhadap Volatilitas Earnings 

Hedge dalam penelitian ini adalah dummy variable. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa koefisien negatif, yaitu -0.001 dengan signifikansi 0.035. Nilai koefisien yang 

negatif mengindikasikan bahwa bank yang menerapkan Hedge sesuai dengan PSAK No. 

55 (Revisi 2006) memiliki volatilitas earnings yang lebih rendah. Akuntansi lindung nilai 

diperkirakan mengantisipasi setiap risiko yang dihadapi oleh bank. Maka, bank yang 

semakin baik menerapkan akuntansi lindung nilainya (dalam hal ini, sesuai dengan PSAK 

No. 55 (Revisi 2006)) akan menghadapi volatilitas earnings yang semakin rendah.  Hasil 

ini mendukung penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan yang signifikan 

negatif antara Hedge dan Volatilitas Earnings. 

d.  Pengaruh Regional terhadap Volatilitas Earnings 

Tabel 4.12. menunjukkan hasil uji regresi dengan koefisien korelasi positif sebesar 

0.000. Selain itu, Regional tidak signifikan pada tingkat 0.946. Bank yang memiliki 

karakteristik operasional  regional, artinya bank yang hanya dapat melayani transaki-

transaksi di dalam negeri (domestik). Pada awalnya, prediksi bank yang berorientasi 

usaha dalam negeri menghasilkan loyalitas nasabah yang tinggi. Oleh karena itu, 

earnings bank pun diperkirakan tidak mengalami fluktuasi yang berarti. Akan tetapi, 

bank devisa di Indonesia, atau bank dengan operasional global, ternyata juga memiliki 

kapasitas yang sama dalam mempertahankan loyalitas nasabahnya. Oleh karena itu, hasil 
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ini diperkirakan tidak signifikan karena kemampuan baik regional maupun global sama-

sama dapat mempertahankan loyalitas nasabah mereka.  Hasil ini tidak sesuai dengan 

penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan yang signifikan negatif antara 

Regional dan Volatilitas Earnings. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi laba bank di 

Indonesia tidaklah dipengaruhi oleh karakteristik operasionalnya, yakni regional atau 

global.  

 

4.5.2. Model-2 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data penelitian pada model-2 ini terdistribusi 

normal, tidak multikolinier, tidak heteroskedastis dan tidak terdapat keberadaan 

autokorelasi. 

Tabel 4.13. 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Model-2 

Variabel Β T Sig. 
(Constant) 0.003 4.546 0.000 
FVO_L -0.002 -5.265 0.000* 
RWA 0.004 2.446 0.018* 
HEDGE -0.001 -2.553 0.014* 
REGIONAL 0.000 0.305 0.761 
F Statistik :  15.659; Sig. Level: 0.000 
R2 : 0.551; Adjusted R2: 0.516 

Durbin-Watson: 2.201 
*Signifikan pada α = 0.05 

Sumber: Output SPSS diolah 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.13. maka persamaan 

regresi untuk model-2 adalah sebagai berikut: 

STD_EBT =   0.003 – 0.002 FVO_L + 0.004 RWA – 0.001 HEDGE + 0.000 

REGIONAL + e 
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4.5.2.1. Hasil Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 menggunakan model-2. Berdasarkan hasil analisis regresi yang 

ditunjukan tabel 4.13., penerapan FVO pada liabilitas keuangan pada model-2 diperoleh 

koefisien regresi sebesar -0.002 dan nilai t hitung sebesar -5.265 dengan signifikansi 

0.000 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% 

(0.019 < 0.05). Hasil ini menunjukan bahwa Bank yang menerapkan FVO untuk liabilitas 

keuangan mereka berpengaruh secara signifikan terhadap Volatilitas Earnings 

perusahaan. Dengan demikian, Ha2 tidak dapat ditolak atau menyatakan bahwa penerapan 

FVO pada liabilitas keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Volatilitas 

Earnings. Hasil ini mendukung penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan bahwa bank 

yang menerapkan FVO atas financial liabilities mereka melaporkan Volatilitas Earnings 

yang lebih rendah secara signifikan. 

 

4.5.2.2.  Interpretasi Hasil 

a.  Pengaruh Penerapan FVO pada Liabilitas Keuangan terhadap Volatilitas 

Earnings 

Hasil regresi pada model-2 atas penerapan FVO pada liabilitas keuangan bank 

menunjukan hasil yang signifikan pada tingkat signifikansi α = 5%, yaitu sebesar 0.000 

(Tabel 4.12.). Hal itu menunjukan bahwa penerapan FVO pada liabilitas keuangan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas earnings perusahaan sektor 

perbankan dibandingkan bank yang tidak menerapkan FVO pada liabilitas keuangan 

mereka. Bank yang menetapkan nilai wajar atas liabilitas keuangan mereka ternyata 

memengaruhi volatilitas earnings mereka. Hal ini diprediksi karena liabilitas adalah 

sumber pendanaan bank. Hal ini juga didukung atas argumen penilaian yang sama antara 

pendanaan dan kredit yang diberikan. Signifikansi pengaruh ini diperkiraan disebabkan 
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oleh fluktuasi nilai wajar atas liabilitas keuangan bank tersebut. Sehingga, penetapan nilai 

wajar atas liabilitas keuangan ini pun memengaruhi volatilitas earnings entitas mereka. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan yang 

signifikan antara penerapan FVO pada liabilitas keuangan terhadap Volatilitas Earnings. 

b.  Pengaruh Risk Weighted Assets terhadap Volatilitas Earnings 

Risk-Weighted Assets menunjukan hasil koefisien yang positif yaitu sebesar 0.004 

(Tabel 4.13.) dan signifikan dengan signifikansi 0.018. Hal ini mengindikasikan semakin 

tinggi Risk-Weighted Assets maka semakin tinggi pula Volatilitas Earnings atau fluktuasi 

Laba Sebelum Pajak bank. Hasil ini mendukung penelitian Fiechter (2011) yang 

menyatakan hubungan yang signifikan antara RWA dan Volatilitas Earnings. 

c.  Pengaruh Hedge terhadap Volatilitas Earnings 

Hedge dalam penelitian ini adalah dummy variable. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa koefisien negatif, yaitu -0.001 dengan signifikansi 0.014. Nilai koefisien yang 

negatif mengindikasikan bahwa bank yang menerapkan Hedge sesuai dengan PSAK No. 

55 (Revisi 2006) memiliki volatilitas earnings yang lebih rendah. Hasil ini selaras dengan 

penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan yang signifikan negatif antara 

Hedge dan Volatilitas Earnings. 

d.  Pengaruh Regional terhadap Volatilitas Earnings 

Sama halnya dengan model-1, Model-2 juga ternyata menunjukkan bahwa hasil uji 

regresi dengan koefisien korelasi positif sebesar 0.000 dengan tingkat signifikansi 0.761. 

Baik Model-1 maupun dengan Model-2, hasil penelitian menunjukkan bahwa Regional 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas earnings bank. Hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan hubungan yang signifikan 

negatif antara Regional dan Volatilitas Earnings. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi 
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laba bank di Indonesia tidaklah dipengaruhi oleh karakteristik operasionalnya, yakni 

regional atau global.  

 

4.6.  Implikasi Manajerial 

Penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting 

mismatch ternyata berpengaruh signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. Hal ini 

memberikan implikasi bahwa bank sebaiknya menggunakan Fair Value Option untuk 

mengurangi inkonsistensi akuntansi, seperti dalam pengukuran aset dan liabilitas 

keuangan yang saling berkaitan. Hal ini secara empiris menghasilkan kesimpulan bahwa 

intensi ini dapat mengurangi fluktuasi laba kuartalan sebelum pajak perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan tujuan IASB yang menetapkan penggunaan Fair Value Option untuk 

mengurangi volatilitas earnings entitas. Begitu juga dengan penerapan Fair Value 

Option pada liabilitas keuangan (financial liabilities), hasil menunjukkan bahwa 

penetapan nilai wajar atas kewajiban keuangan dapat mengurangi volatilitas earnings 

bank. Akan tetapi, penetapan nilai wajar atas liabilitas keuangan juga perlu diperhatikan 

dengan seksama. Oleh karena FVO ini adalah hal yang baru di Indonesia, bank 

sebaiknya memberikan pelatihan yang tepat untuk melakukan pengukuran nilai wajar 

terhadap liabilitas keuangan, seperti DPK. Bank dapat menetapkan nilai wajar atas 

liabilitas keuangan dengan teknik pendekatan pasar, pendekatan laba dan pendekatan 

biaya. Apabila bank tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menetapkan nilai wajar 

atas liabilitas keuangan mereka, bank dapat menggunakan jasa penilai (appraisal). Selain 

itu, penerapan FVO ini juga perlu diperhatikan oleh regulator perbankan karena, 

ternyata, penerapan FVO pada bank untuk mengurangi accounting mismatch dapat 

mengurangi volatilitas earnings yang berakhir pada turunnya risk premium yang 

ditetapkan investor atas saham bank yang bersangkutan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting 

mismatch berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. Hal 

ini diperkirakan karena penetapan nilai wajar atas instrumen keuangan dengan 

tujuan mengurangi inkonsistensi akuntansi membuat pengukuran instrumen 

keuangan (khususnya aset dan liabilitas keuangan) yang berkaitan dinilai dengan 

basis yang sama, yakni nilai wajar. Pengukuran yang sama ini menyebabkan 

keuntungan atau kerugian yang timbul dari sisi aset keuangan dan liabilitas 

keuangan saling hapus. Bottom line dari keuntungan dan kerugian ini adalah 

earnings. Oleh karena itu, pengukuran yang sama dapat memengaruhi volatilitas 

earnings.  

2. Penerapan FVO dalam liabilitas keuangan pada bank berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. Hal ini diprediksi karena liabilitas 

adalah sumber pendanaan bank. Hal ini juga didukung atas argumen penilaian 

yang sama antara pendanaan dan kredit yang diberikan. Signifikansi pengaruh ini 

diperkiraan disebabkan oleh fluktuasi nilai wajar atas liabilitas keuangan bank 

tersebut. Oleh karena itu, penetapan nilai wajar atas liabilitas keuangan ini pun 

memengaruhi volatilitas earnings entitas mereka.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta dua poin kesimpulan, ada empat saran 

yaitu: 

1. Meneliti tentang IFRS 9 (efektif per tanggal 1 Januari 201320) yang merupakan 

penggantian IAS 39. IFRS 9 bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dalam 

akuntansi instrumen keuangan dengan mengklasifikasikan kategori instrumen 

keuangan yang lebih sedikit dan principle-based dalam klasifikasinya. IFRS 9 

berisi sebuah pilihan untuk mengklasifikasikan aset keuangan yang memenuhi 

kriteria sebagai FVTPL dalam rangka mengeliminasi atau mengurangi inkonsistensi 

akuntansi. Ruang lingkup IFRS 9 hanyalah aset keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa liabilitas keuangan tidak temasuk dalam ruang lingkup standar ini, seperti 

yang ada dalam IAS 39. Berkaitan dengan Fair Value Option, IFRS 9 

mengungkapkan bahwa aset keuangan yang dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada 

saat pengakuan awal  hanya jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara 

signifikan mengurangi accounting mismatch. 

2. Membandingkan periode sebelum, masa transisi dan sesudah penerapan standar 

akuntansi tentang instrumen keuangan. Penelitian ini diharapkan memberikan 

pemahaman mengenai perbandingan antara sebelum dan setelah penerapannya. 

3. Meneliti khusus satu jenis klasifikasi instrumen keuangan tertentu, khususnya 

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (Loans and Receivables/ LAR). Oleh karena 

kredit adalah kontributor pendapatan terbesar bank, penelitian mengenai aset 

keuangan ini sebaiknya dilakukan. 

4. Mengoperasionalisasikan variabel Hedge dengan cara yang berbeda, misalnya 

dengan Hedge Ratiodan rasio profitabilitas yang lain, seperti Net Interest Margin. 
                                                             
20  Grant Thornton, IFRS News Special Edition, Desember 2009 
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LAMPIRAN 1 - POPULASI PENELITIAN 

 
Tabel 1 

Populasi Penelitian 
 

No. Nama Bank 
BANK PERSERO 

1 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
3 PT Bank Tabungan Negara (Persero) 
4 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

BUSN DEVISA 
5 PT Bank Agroniaga Tbk 
6 PT Bank Antardaerah 
7 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 
8 PT Bank BNI Syariah 
9 PT Bank Bukopin 

10 PT Bank Bumi Arta 
11 PT Bank Central Asia Tbk 
12 PT Bank CIMB Niaga Tbk 
13 PT Ban Danamon Indonesia Tbk 
14 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 
15 PT Bank Ganesha 
16 PT Bank Hana 
17 PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
18 PT Bank ICB Bumiputera Tbk 
19 PT Bank ICBC Indonesia 
20 PT Bank Index Selindo 
21 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 
22 PT Bank Maspion Indonesia 
23 PT Bank Mayapada Internasional Tbk 
24 PT Bank Mega, Tbk  
25 PT Bank Mestika Dharma 
26 PT Bank Metro Express 
27 PT Bank Mualamat Indonesia 
28 PT Bank Mutiara Tbk 
29 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
30 PT Bank OCBC NISP Tbk 
31 PT Bank of India Indonesia Tbk 
32 PT Bank Permata Tbk 
33 PT Bank SBI Indonesia 
34 PT Bank Sinarmas Tbk 
35 PT Bank Syariah Mandiri 
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Lanjutan Tabel 1... 

BUSN DEVISA (Lanjutan) 
36 PT Bank Syariah Mega Indonesia 
37 PT Bank UOB Indonesia 
38 PT Pan Indonesia Bank Tbk 
39 PT QNB Bank Kesawan Tbk 

BUSN NON DEVISA 
40 PT Anglomas Internasional Bank 
41 PT Bank Andara 
42 PT Bank Artos Indonesia 
43 PT Bank BCA Syariah 
44 PT Bank Bisnis Internasional  
45 PT Bank BRI Syariah 
46 PT Bank Dipo Internasional 
47 PT Bank Fama Internasional 
48 PT Bank Harda Internasional 
49 PT Bank Ina Perdana  
50 PT Bank Jabar Banten Syariah  
51 PT Bank Jasa Jakarta  
52 PT Bank Kesejahteraan Ekonomi  
53 PT Bank Mayora 
54 PT Bank Mitraniaga 
55 PT Bank Multi Arta Sentosa  
56 PT Bank Panin Syariah  
57 PT Bank Pundi Indonesia 
58 PT Bank Royal Indonesia 
59 PT Bank Sahabat Purba Danarta  
60 PT Bank Sinar Harapan Bali  
61 PT Bank Syariah Bukopin 
62 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
63 PT Bank Victoria Internasional Tbk 
64 PT Bank Victoria Syariah 
65 PT Bank Yudha Bhakti  
66 PT Centratama Nasional Bank 
67 PT Liman Internasional Bank  
68 PT Nationalnobu 
69 PT Prima Master Bank  

BPD 
70 BPD Kalimantan Selatan 
71 BPD Kalimantan Timur 
72 BPD Sulawesi Tenggara  
73 BPD Yogyakarta 
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Lanjutan Tabel 1... 

BPD (Lanjutan) 
74 PT Bank DKI  
75 PT Bank Lampung 
76 PT Bank Aceh 
77 PT Bank Kalteng 
78 PT BPD Jambi 
79 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 
80 PT BPD Riau Kepri 
81 PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) 
82 PT BPD Jawa Barat dan Banten 
83 PT BPD Kalimantan Barat 
84 PT BPD Maluku 
85 PT BPD Bengku  
86 PT BPD Jawa Tengah 
87 PT BPD Jawa Timur 
88 PT BPD Nusa Tenggara Barat 
89 PT BPD Nusa Tenggara Timur 
90 PT BPD Sulawesi Tengah  
91 PT BPD Sulawesi Utara 
92 PT BPD Bali 
93 PT BPD Papua (d/h BPD Irian Jaya) 
94 PT BPD Sumatera Selatan dan Banka Belitung 
95 PT BPD Sumatera Utara 

BANK CAMPURAN 
96 PT Bank Commonwealth  
97 PT Bank Agris 
98 PT Bank ANZ Indonesia 
99 PT Bank BNP Paribas Indonesia 

100 PT Bank Capital Indonesia Tbk 
101 PT Bank DBS Indonesia 
102 PT Bank KEB Indonesia 
103 PT Bank Maybank Syariah Indonesia 
104 PT Bank Mizuho Indonesia 
105 PT Bank Rabobank Internasional Indonesia 
106 PT Bank Resona Perdania  
107 PT Bank Windu Kentjana International Tbk 
108 PT Bank Woori Indonesia 
109 PT Bank China Trust Indonesia 
110 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 
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Lanjutan Tabel 1... 

BANK ASING 
111 Bank of America N.A 
112 Bank of China Limited 
113 Citibank N.A. 
114 Deutsche Bank AG 
115 JP Morgan Chase Bank N.A. 
116 Standard Chartered Bank 
117 The Bangkok Bank Comp. Ltd 
118 The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd 
119 The Hongkong & Shanghai B.C.  
120 The Royal Bank of Scotland N.V. 

Sumber: Bank Indonesia 
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LAMPIRAN 2 – SAMPEL PENELITIAN 
 
 

Tabel 2 
Data Sampel Penelitian 

 
No Nama Bank 
1 PT Bank Agroniaga Tbk 
2 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 
3 PT Bank Bukopin Tbk 
4 PT Bank Bumi Artha Tbk 
5 PT Bank Capital Indonesia Tbk 
6 PT Bank Central Asia Tbk 
7 PT Bank CIMB Niaga Tbk 
8 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
9 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 

10 PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
11 PT Bank ICB Bumiputera Tbk 
12 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 
13 PT Bank Kesawan Tbk 
14 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
15 PT Bank Mayapada Tbk 
16 PT Bank Mega Tbk 
17 PT Bank Negara Indonesia Tbk 
18 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
19 PT Bank Pan Indonesia Tbk 
20 PT Bank Permata Tbk 
21 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
22 PT Bank Sinarmas Tbk 
23 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
24 PT Bank Antardaerah 
25 PT Bank Ganesha 
26 PT Bank Hana 
27 PT Bank ICBC Indonesia 
28 PT Bank Index Selindo 
29 PT Bank Maspion Indonesia 
30 PT Bank Mestika Dharma 
31 PT Bank Metro Express 
32 PT Bank SBI Indonesia 
33 PT Bank UOB Indonesia 
34 The Hongkong & Shanghai B.C.  
35 The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD 
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Lanjutan Tabel 2... 

No Nama Bank 
36 The Bangkok Bank Comp. LTD 
37 Standard Chartered Bank 
38 Deutsche Bank AG. 
39 Citibank N.A.  
40 Bank of China Limited 
41 PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 
42 PT Bank China Trust Indonesia 
43 PT Bank Windu Kentjana International, Tbk 
44 PT Bank Resona Perdania 
45 PT Bank Rabobank International Indonesia 
46 PT Bank Mizuho Indonesia 
47 PT Bank DBS Indonesia 
48 PT Bank Commonwealth 
49 PT Bank Agris 
50 PT Bank ANZ Indonesia 
51 PT Bank Andara 
52 PT Bank Ina Perdana 
53 PT Bank Jasa Jakarta 
54 PT Bank Kesejahteraan Ekonomi 
55 PT Bank Sinar Harapan Bali 
56 PT Bank Victoria International Tbk 
57 PT Bank BNP Paribas Indonesia  
58 PT Bank Pundi Indonesia Tbk 
59 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
60 Bank of America, N.A  
61 PT Bank OCBC NISP  Tbk 
62 PT Bank Artos Indonesia 
63 PT Bank KEB Indonesia 
64 PT Bank Swadesi Tbk 
65 PT Bank Woori Indonesia 
66 JP. Morgan Chase Bank, N.A. 
67 The Royal Bank of Scotland N.V. 
68 PT Bank Mutiara Tbk 

Sumber: IDX, Bank Indonesia dan Situs Bank Bersangkutan diolah 
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LAMPIRAN 3 - OUTPUT SPSS MODEL-1 

 
Tabel 4 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

STD_EBT 56 0.000193 0.006618 0.00274154 0.001674599 
FVO_AM 56 0 1 0.63 0.489 
RWA 56 0.146604 0.659687 0.36418991 0.098604504 
HEDGE 56 0 1 0.57 0.499 
REGIONAL 56 0 1 0.11 0.312 
S_L 56 1 1 1.00 0.000 
Valid N (listwise) 56         

 
Tabel 5 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson Sig. F 

Change 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

1 .851(a) 0.724 0.702 0.000913751 0.724 33.432 4 51 0.000 2.086 

a. Predictors: (Constant), REGIONAL, RWA, HEDGE, FVO_AM 
b. Dependent Variable: STD_EBT 

 
Tabel 6 
ANOVA 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 0.000 4 0.000 33.432 .000(a) 

Residual 0.000 51 0.000     
Total 0.000 55       

a. Predictors: (Constant), REGIONAL, RWA, HEDGE, FVO_AM 
b. Dependent Variable: STD_EBT 

 
Tabel 7 

Coefficient 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 
Interval for B Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.003 0.001   6.272 0.000             

FVO_AM -0.002 0.000 -0.712 -8.773 0.000 -0.003 -0.002 -0.816 -0.776 -0.645 0.823 1.216 

RWA 0.003 0.001 0.184 2.440 0.018 0.001 0.006 0.353 0.323 0.180 0.953 1.049 

HEDGE -0.001 0.000 -0.172 -2.166 0.035 -0.001 0.000 -0.454 -0.290 -0.159 0.861 1.162 

REGIONAL 0.000 0.000 0.005 0.068 0.946 -0.001 0.001 0.079 0.010 0.005 0.992 1.009 

a  Dependent Variable: STD_EBT 
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Tabel 8 
Coefficient Correlations 

Model   REGIONAL RWA HEDGE FVO_AM 
1 Correlations REGIONAL 1.000 0.012 0.018 0.077 

RWA 0.012 1.000 0.010 0.198 
HEDGE 0.018 0.010 1.000 -0.361 
FVO_AM 0.077 0.198 -0.361 1.000 

Covariances REGIONAL 0.000 0.000 0.000 0.000 
RWA 0.000 0.000 0.000 0.000 
HEDGE 0.000 0.000 0.000 0.000 
FVO_AM 0.000 0.000 0.000 0.000 

a. Dependent Variable: STD_EBT 
 

Tabel 9 
Uji Normalitas - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardized Residual 
N 56 
Normal Parameters(a,b) Mean 0.0000000 

Std. Deviation 0.00087990 
Most Extreme Differences Absolute 0.082 

Positive 0.082 
Negative -0.062 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.616 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.842 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
 

Tabel 10 
Uji Heteroskedastisitas 

 
Coefficients(a) 

Model 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error Beta Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.000 0.000   1.280 0.206 0.000 0.000           

FVO_AM 0.000 0.000 -0.276 -1.863 0.068 0.000 0.000 -0.214 -0.252 -0.250 0.823 1.216 

RWA 0.000 0.000 0.031 0.227 0.821 0.000 0.000 0.074 0.032 0.030 0.953 1.049 

HEDGE 0.000 0.000 0.194 1.343 0.185 0.000 0.000 0.087 0.185 0.180 0.861 1.162 

REGIONAL 0.000 0.000 0.042 0.315 0.754 0.000 0.000 0.058 0.044 0.042 0.992 1.009 

a. Dependent Variable: LnUi2 
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Gambar 1 
Uji Normalitas – Scatterplot 
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LAMPIRAN 4 - OUTPUT SPSS MODEL-2 

Tabel 11 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
STD_EBT 56 0.000193 0.006618 0.00274154 0.001674599 
FVO_L 56 0 1 0.75 0.437 
RWA 56 0.146604 0.659687 0.36418991 0.098604504 
HEDGE 56 0 1 0.57 0.499 
REGIONAL 56 0 1 0.11 0.312 
S_L 56 1 1 1.00 0.000 
Valid N (listwise) 56         
 

Tabel 12 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-
Watson Sig. F 

Change 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

1 .742(a) 0.551 0.516 0.001165017 0.551 15.659 4 51 0.000 2.201 

a. Predictors: (Constant), REGIONAL, RWA, HEDGE, FVO_L 
b. Dependent Variable: STD_EBT 

 
Tabel 13 
ANOVA 

Model  Sum of Squares df Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 0.000 4 0.000 15.659 .000(a) 
Residual 0.000 51 0.000     
Total 0.000 55       

a. Predictors: (Constant), REGIONAL, RWA, HEDGE, FVO_L 
b. Dependent Variable: STD_EBT 

 
Tabel 14 

Coefficients 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error Beta Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.003 0.001   4.546 0.000 0.002 0.005           

FVO_L -0.002 0.000 -0.532 -5.265 0.000 -0.003 -0.001 -0.661 -0.593 -0.494 0.863 1.159 

RWA 0.004 0.002 0.233 2.446 0.018 0.001 0.007 0.353 0.324 0.229 0.966 1.035 

HEDGE -0.001 0.000 -0.254 -2.553 0.014 -0.002 0.000 -0.454 -0.337 -0.239 0.887 1.127 

REGIONAL 0.000 0.001 0.029 0.305 0.761 -0.001 0.001 0.079 0.043 0.029 0.995 1.005 

a. Dependent Variable: STD_EBT 
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Tabel 15 
Coefficient Correlations 

Model   REGIONAL RWA HEDGE FVO_L 
1 Correlations REGIONAL 1.000 0.005 0.030 0.053 

RWA 0.005 1.000 0.031 0.162 
HEDGE 0.030 0.031 1.000 -0.322 
FVO_L 0.053 0.162 -0.322 1.000 

Covariances REGIONAL 0.000 0.000 0.000 0.000 
RWA 0.000 0.000 0.000 0.000 
HEDGE 0.000 0.000 0.000 0.000 
FVO_L 0.000 0.000 0.000 0.000 

a. Dependent Variable: STD_EBT 
 

Tabel 16 
Uji Normalitas - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardized Residual 
N 56 
Normal Parameters(a,b) Mean 0.0000000 

Std. Deviation 0.00112185 
Most Extreme Differences Absolute 0.094 

Positive 0.094 
Negative -0.054 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.701 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.710 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
Tabel 17 

Uji Heteroskedastisitas 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error Beta Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tole-

rance VIF 

1 (Constant) 0.000 0.000   0.614 0.542 0.000 0.000           

FVO_L 0.000 0.000 0.166 1.159 0.252 0.000 0.000 0.046 0.160 0.155 0.863 1.159 

RWA 0.000 0.000 0.108 0.799 0.428 0.000 0.000 0.105 0.111 0.107 0.966 1.035 

HEDGE 0.000 0.000 0.123 0.804 -0.425 0.000 0.000 -0.002 0.111 0.106 0.739 1.354 

REGIONAL 0.000 0.000 0.031 0.233 0.817 0.000 0.000 0.036 0.033 0.031 0.995 1.005 

a. Dependent Variable: LnUi2 
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Gambar 2 
Uji Normalitas – Scatterplot 
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