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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. Although fair value accounting is generally believed to 

increase earnings volatility, I find evidence that application of the FVO with the intention of 

reducing accounting mismatch significantly influences earnings volatility. Furthermore, 

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) 
 

I. PENDAHULUAN 
Dalam pelaporan keuangan, final output adalah laporan keuangan yang disusun oleh 

entitas dengan landasan standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, entitas 

menyusun laporan keuangan mereka menggunakan Standar Akuntansi Indonesia. 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).  

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

Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Salah satu isu yang paling ditekankan 

dalam instrumen keuangan adalah penggunaan nilai wajar (Fair Value). Penggunaan fair 

value diharapkan mampu melengkapi kekurangan historical approach. Akan tetapi, beberapa 

masalah praktis muncul dari penggunaan akuntansi fair value. Di sisi lain, pengukuran 

dengan menggunakan 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 yang 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, isu kemungkinan akuntansi fair value berpengaruh pada 
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volatilitas earnings merupakan salah satu isu teratas dari comment letters yang diterima pada 

waktu proses penetapan International Accounting Standard (IAS) 39 (Fiechter 2009, 29-41),. 

Selanjutnya, volatilitas earnings harus bisa dibedakan dengan jelas antara artificial 

earnings volatility1 dan real economic earnings volatility. Apabila laporan keuangan 

menyajikan volatilitas earnings yang terlalu tinggi karena aturan-aturan akuntansi, maka 

investor mungkin akan mengenakan risk premium yang lebih tinggi daripada yang 

disesuaikan oleh situasi ekonomi entitas (Barth, 2004). Berdasarkan model pengukuran 

campuran dalam IAS 39 (contohnya, beberapa instrumen keuangan diukur pada nilai wajar 

melalui laporan laba rugi, padahal instrumen keuangan lainnya diukur pada amortised cost), 

posisi lindung nilai diukur berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa accounting mismatch2 

memberikan insentif pada artificial earnings volatility. 

Fair Value Option (FVO3) 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.  

Fiechter (2011) menganalisis dampak penerapan FVO berdasarkan IAS 39 terhadap 

volatilitas earnings 227 sampel 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 fair value management. 

 Di sisi lain, Standar Akuntansi yang mengatur mengenai tata cara pelaporan keuangan 

bank adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008. PAPI memiliki lima 

acuan yang relevan, salah satunya adalah IAS/IFRS. Artinya, PAPI juga dipengaruhi oleh 

konvergensi IFRS, seperti penerapan akuntansi fair value dalam instrumen keuangan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis meneliti 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”. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan 

entitas dan, di sisi lain, menambah kewajiban4 keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain.  

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), 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 (Fair Value 

through Profit or Loss), yakni aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasikan 

dalam kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas 

untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (2)investasi dalam kelompok dimiliki 

hingga jatuh tempo (Held-to-Maturity), yaitu aset keuangan non-derivatif dengan 

                                                           
1  Artificial Earnings Volatility terjadi karena aturan-aturan akuntansi (Fiecther, 2011) 
2  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.  
3  Penetapan Nilai Wajar 
4  Terkadang disebut Liabilitas 
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pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, (3)pinjaman 

yang diberikan dan piutang (Loans and Receivables) adalah aset keuangan non-derivatif 

dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunya kuotasi di pasar aktif, 

dan (4)aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Available-

for-Sale).  

 

2.1.1. Fair Value Option 
Berdasarkan PAPI 2008, FVO adalah penetapan pengukuran aset atau liabilitas 

keuangan pada FVTPL sejak pengakuan awal. Tiga kriteria yang diperbolehkan dalam hal 

penggunaan FVO adalah accounting mismatch, fair value management, dan substantive 

embedded derivatives. 

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. 

 

2.1.2. 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).  

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, Gebhardt menunjukkan bahwa bank 

melaporkan volatilitas earnings walaupun neraca tersebut menerapkan hedged. Akuntansi 

lindung nilai berdasarkan IAS 39 juga gagal menyediakan solusi atas keterbatasan ini. Hanya 

neraca dengan pengukuran yang full fair value menggambarkan risiko ekonomi yang lebih 

baik dan menghasilkan peningkatan komparabilitas antara bank yang berbeda. 

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 (2005) 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. 

 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

Persamaan uji hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua model persamaan. 

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

 

2.2.1. Model-1 

a. Pengaruh Fair Value Option dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting 

mismatch terhadap Volatilitas Earnings 

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 Earnings Before Tax yang menunjukan tingkat fluktuasi 
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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 secara signifikan terhadap volatilitas earnings. Oleh karena itu, 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 

b. Pengaruh Fair Value Option pada Liabilitas Keuangan terhadap Volatilitas 

Earnings 

Persamaan model-2 menggunakan sampel 68 bank dari Q1 2010 sampai Q2 2011. 

Model-2 digunakan untuk menguji H2. 

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. PSAK No. 55 (Revisi 2006), pada awalnya, akan diberlakukan efektif pada 

1 Januari 20095. 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. 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. 

 

2.2. Rerangka Penelitian 

Berdasarkan hipotesis penelitian di atas, maka Rerangka Penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.1.. 

  

                                                           
5  Opening Remarks Acara “Limited Hearing PSAK 50 dan 55” oleh Ibu Siti Ch. Fadjriah (2006) 
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Gambar 2.1. 

Rerangka Penelitian 

 

 
Sumber: Analisis Penulis 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Metode Pengumpulan Data 

3.1.1. Data yang Dihimpun 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder. 

Seluruh data yang diolah merupakan data sekunder berupa laporan keuangan bank pada 

kuartal I tahun 2010 sampai dengan kuartal II 2011 yang dipublikasikan di situs Bank 

Indonesia, masing-masing bank, dan Bursa Efek Indonesia. Alasan objek penelitian adalah 

bank karena bank merupakan entitas yang mencatat banyak instrumen keuangan dalam 

Laporan Keuangan mereka. Selain itu, pemilihan kurtal 1 2010 sebagai tahun penelitian 

karena penetapan efektif PSAK No. 55 (Revisi 2006) adalah per 1 Januari 2010. 

 

3.1.2. Teknik Pengambilan 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 purposive 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. 

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. 

 

3.2.  Operasionalisasi Variabel 

3.2.1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini diproksikan dengan volatilitas earnings. Sesuai 

dengan penelitian Fiechter, 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 
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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 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. 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟_𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖(
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑄12010

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑄12010
:
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠𝑄22011

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑄22011
) 

 

3.2.2. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah FVO yang 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 dummy variable. Bank yang menerapkan 

FVO untuk liabilitas keuangan bernilai 1, dan sebaliknya bernilai 0.  

 

3.2.3. Variabel Kontrol 

a.  Lindung Nilai (Hedge) 

Hedge merupakan variabel kontrol yang didefinisikan bernilai 1 apabila bank 

menerapkan akuntansi lindung nilai sesuai6 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 Fiecther, 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. 

b.  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 tinggi 

tingkat volatilitasnya. Hal ini karena aset yang berisiko mendorong terjadinya level yang 

lebih tinggi atas volatilitas earnings. ATMR diperoleh dengan formula: 
𝐴𝑇𝑀𝑅𝑄12010 + 𝐴𝑇𝑀𝑅𝑄22011 + 𝐴𝑇𝑀𝑅𝑄32010 + 𝐴𝑇𝑀𝑅𝑄42010 + 𝐴𝑇𝑀𝑅𝑄12011 + 𝐴𝑇𝑀𝑅𝑄22011

𝑇𝐴7𝑄12010 + 𝑇𝐴𝑄22011 + 𝑇𝐴𝑄32010 + 𝑇𝐴𝑄42010 + 𝑇𝐴𝑄12011 + 𝑇𝐴𝑄22011

 

c. 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 

                                                           
6  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. 
7  Total Aset 
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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 reputasi 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.  

d.  Saving & Lending  

 Berikutnya adalah variabel kontrol saving & lending (S&L). Earnings bank yang 

aktivitas utamanya adalah simpan pinjam diperkirakan akan lebih kecil terjadi volatilitas dari 

pada earnings bank dengan lingkup yang lebih luas atas produk dan aktivitas.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 6 dan 7, salah satu kegiatan 

usaha bank umum adalah menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  

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

dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit. Di samping itu, bank umum juga dapat 

menerbitkan surat pengakuan utang. Semua kegiatan usaha ini menghasilkan beban dan 

pendapatan bagi bank yang pada akhirnya akan memengaruhi earnings. 

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 dan pendapatan bunga 

Kredit yang Diberikan merupakan kontributor utama dalam keseluruhan beban dan 

pendapatan bunga yang dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan masing-masing bank. 

 

3.3.  Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif kuantitatif yang 

hanya mengolah dan menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Dengan 

kata lain, hasil penelitian ini hanya melihat gambaran secara umum berdasarkan suatu 

sampel. Penelitian ini menggunakan SPSS dalam hal pengolahan data statistik. 

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda model telah memenuhi pengujian asumsi 

klasik yang disyaratkan, seperti uji normalitas, multikolineritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. Analisis ini juga menggunakan uji statistik uji R2, uji F, dan uji t. 

 

3.3.1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

antar dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, 

ada dua model regresi yang digunakan yaitu: 

Model-1: Untuk H1 

𝑆𝑇𝐷_𝐸𝐵𝑇 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝑉𝑂_𝐴𝑀𝑖 + 𝛽2𝑅𝑊𝐴𝑖 + 𝛽3𝐻𝐸𝐷𝐺𝐸𝑖 + 𝛽4𝑅𝐸𝐺𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿𝑖 +  𝛽5𝑆_𝐿𝑖 + 𝜀𝑖 

Model-2 : Untuk H2 

𝑆𝑇𝐷_𝐸𝐵𝑇 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝑉𝑂_𝐿𝑖 + 𝛽2𝑅𝑊𝐴𝑖 + 𝛽3𝐻𝐸𝐷𝐺𝐸𝑖 + 𝛽4𝑅𝐸𝐺𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿𝑖 +  𝛽5𝑆_𝐿𝑖 + 𝜀𝑖 

Keterangan: 

𝑆𝑇𝐷_𝐸𝐵𝑇 : standar deviasi dari earnings sebelum pajak ditimbang oleh Total Aset 

𝛽0 : konstanta 

𝛽1 − 𝛽5 : 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) 
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𝑅𝑊𝐴  : Risk-Weighted Assets 

𝐻𝐸𝐷𝐺𝐸 : dummy variable (1 = menerapkan lindung nilai sesuai dengan PSAK No. 55 

(Revisi 2006); 0 = tidak menerapkan lindung nilai 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 pinjaman; 0 = 

bank yang kegiatan utamanya simpan pinjaman) 

𝜀𝑖  : Error term 

 

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. 

Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 68 bank baik untuk model-1 maupun model-2. Tabel 4.1. menunjukkan dari 

120 bank umum yang menjadi populasi penelitian ini, 68 bank yang memenuhi kriteria untuk 

sampel penelitian. 

 

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 

 

4.2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

4.2.1. Model-1 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data penelitian pada model-1 ini terdistribusi 

normal, tidak multikolinier, tidak heteroskedastis, dan tidak terdapat keberadaan autokorelasi. 

Tabel 4.2. 

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 
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Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.2. maka persamaan regresi untuk 

model-1 adalah sebagai berikut: 
STD_EBT = 0.003 – 0.002 FVO_AM + 0.003 RWA – 0.001 HEDGE + 0.000 REGIONAL + e 

 

4.2.1.1. Hasil Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 menggunakan model-1. Berdasarkan hasil analisis regresi yang 

ditunjukan tabel 4.2., 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% (0.000 < 0.05). Hasil ini 

menunjukan bahwa bank yang menerapkan FVO untuk mengurangi accounting mismatch 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Volatilitas Earnings perusahaan. Dengan demikian, H1 

tidak dapat ditolak atau 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. 

 

4.2.1.2. 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 4.2.). Hal tersebut menunjukan bahwa penerapan FVO untuk mengurangi 

accounting mismatch memiliki pengaruh 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 ketidakkonsistenan 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 4.2.) dan signifikan pada angka 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 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 satunya 

adalah risiko kredit. Risiko gagal bayar ini secara langsung sangat memengaruhi pendapatan 

bank. Hal ini berarti, semakin tinggi risiko asset 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 
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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 4.2. 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 transaksi-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 ini menjadi 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, baik regional maupun global.  

 

4.2.2. 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 4.3. 

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 4.3. 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 
 

4.2.2.1. Hasil Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 menggunakan model-2. Berdasarkan hasil analisis regresi yang 

ditunjukan tabel 4.3., 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% (0.000 < 

0.05). Hasil ini menunjukan bahwa bank yang menerapkan FVO untuk liabilitas keuangan 

mereka berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas earnings perusahaan. Dengan 

demikian, H2 tidak dapat ditolak atau penerapan FVO pada liabilitas keuangan berpengaruh 

secara signifikan terhadap volatilitas earnings. Hasil ini mendukung penelitian Fiechter 
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(2011) yang menyatakan bahwa bank yang menerapkan FVO atas financial liabilities mereka 

secara signifikan melaporkan volatilitas earnings yang lebih rendah. 

 

4.2.2.2. 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 

4.3.). 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. Hal ini diprediksi karena 

liabilitas adalah sumber pendanaan utama bank. Salah satu contoh liabilitas keuangan adalah 

Dana Pihak Ketiga. Penyebab pengaruh yang signifikan ini diperkiraan adalah 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 pengaruh 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 4.3.) dan signifikan pada angka 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 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 satunya 

adalah risiko kredit. Risiko gagal bayar ini secara langsung sangat memengaruhi pendapatan 

bank. Hal ini berarti, semakin tinggi risiko asset 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 0.014. 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 
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. 

Bank yang memiliki karakteristik operasional  regional, artinya bank yang hanya dapat 

melayani transaksi-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 ini menjadi 

tidak signifikan karena kemampuan baik regional maupun global sama-sama dapat 
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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, baik regional maupun global.  

 

4.3.  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 Dana Pihak Ketiga. 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). Dewasa ini, jasa penilai memang lebih banyak digunakan perusahaan yang ingin 

melakukan revaluasi (pengukuran nilai wajar) atas aset tetapnya. Namun, hal ini membuka 

peluang bagi pihak yang terlibat untuk memberikan jasa penilaian aset keuangan, khususnya 

liabilitas keuangan, didukung dengan peningkatan penggunaan nilai wajar atas instrumen 

keuangan perusahaan, khususnya aset dan liabilitas keuangan. 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian, ada dua poin kesimpulan, yaitu 

1. Penerapan FVO pada bank dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting 

mismatch berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. 

Hal ini diperkirakan karena penetapan nilai wajar atas instrumen keuangan dengan 

tujuan mengurangi ketidakkonsistenan 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. 

2. Penerapan FVO dalam liabilitas keuangan pada bank berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. Hal ini diprediksi karena liabilitas 

adalah sumber pendanaan utama bank. Salah satu contoh liabilitas keuangan adalah 

Dana Pihak Ketiga. Penyebab pengaruh yang signifikan ini diperkiraan adalah fluktuasi 

nilai wajar atas liabilitas keuangan bank tersebut. Sehingga, penetapan nilai wajar atas 

liabilitas keuangan ini pun memengaruhi volatilitas earnings entitas mereka. Hasil ini 
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sejalan dengan penelitian Fiechter (2011) yang menyatakan pengaruh signifikan antara 

penerapan FVO pada liabilitas keuangan terhadap volatilitas earnings. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan seluruh pembahasan dan dua poin kesimpulan di atas, ada tiga saran untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu 

1. Penelitian instrumen keuangan tentang IFRS 9 (efektif per tanggal 1 Januari 20138) 

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. Penelitian dilakukan dengan membandingkan periode sebelum, masa transisi, dan 

sesudah penerapan standar akuntansi tentang instrumen keuangan. Penelitian ini 

diharapkan memberikan pemahaman mengenai perbandingan antara sebelum dan 

setelah penerapan standar ini. 

3. Penelitian dilakukan khusus untuk satu jenis klasifikasi instrumen keuangan tertentu, 

khususnya Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (Loans and Receivables/ LAR). Oleh 

karena kredit adalah kontributor pendapatan terbesar bank, maka penelitian mengenai 

aset keuangan ini sebaiknya dilakukan. 

  

                                                           
8  Grant Thornton, IFRS News Special Edition, Desember 2009 
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