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ABSTRACT 

This study aims to determine wheter the firm’s decision to reclassify their 

financial assets is affected by earnings management and firm’s performance. This 

research also aims to determine wheter the earnings management practices are 

difference before and after the implementation of (2006) amendment of PSAK No.55. 

This study applies purposive sampling method and hypothese testing by partial 

Wald test, overall test and paired sample T test. The results show that: (1) There’s a 

simultaneously significance effect of income smoothing, earnings management, and 

firm’s performance to reclassification probabilities; (2) Earnings management have 

partial significance effect to reclassification probabilities; (3) Firm’s performance 

doesn’t have partial significance effect to reclassification probabilities; (4) There’s no 

differences in earnings management before and after the implementation of (2006) 

amendment of PSAK No.55. 

Keywords : Earnings Management, Financial Assets Reclassification, Firm’s 

Performance, PSAK No.55 (2006 Amendment) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan output dari akuntansi keuangan yang dibuat oleh 

manajemen untuk memberikan informasi keuangan bagi para stakeholders baik internal maupun 

eksternal dalam rangka pengambilan keputusan. Menurut Scott (2012: 21), asimetri informasi 

dapat terjadi apabila beberapa pihak, seperti manajer perusahaan dan pihak-pihak internal 

perusahaan, lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan prospek perusahaan dibandingkan 

dengan investor dan pihak-pihak eksternal lainnya. Agar para penggunanya dapat mengambil 

keputusan secara baik dan tepat, maka laporan keuangan harus benar-benar dapat diandalkan 

sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen sebagai pembuat laporan 

keuangan dan para pengguna laporan keuangannya. 

Suatu laporan keuangan dibuat dengan mengacu pada suatu standar akuntansi. Di 

Indonesia, penyusunan laporan keuangan dibuat dengan mengacu pada standar akuntansi yang 

terdiri dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Syariah, Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), dalam peraturan nomor VIII.G.7, 

mengharuskan perusahaan-perusahaan go public untuk menyusun laporan keuangannya 

berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Awalnya SAK yang digunakan 

merujuk pada US-GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). US-GAAP 

merupakan perangkat standar yang digunakan sebagai acuan oleh banyak negara. Namun, seiring 

berkembangnya pemikiran mengenai harmonisasi akuntansi internasional maka IASB 

(International Accounting Standards Board) menyusun satu standar IFRS (International 

Financial Reporting Standards) dengan harapan suatu laporan keuangan akan lebih relevan, 

lebih dapat diandalkan dan lebih mudah untuk dibandingkan. IFRS yang menggunakan konsep 

fair value  accounting juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
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pelaporan keuangan. Namun ternyata penggunaan fair value accounting menimbulkan 

permasalahan baru dalam penerapannya. Masalah tersebut antara lain adalah penggunaan input 

tingkat tiga. Input tingkat tiga merupakan input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan 

ketika aset atau kewajiban tidak diperdagangkan di pasar aktif atau ketika substitusi 

perdagangannya tidak dapat diidentifikasi. Hal ini dinilai kurang objektif karena menggunakan 

estimasi manajer sendiri untuk melakukan penilaian. Estimasi nilai wajar yang tidak diperoleh 

dari harga pasarnya kurang dapat diandalkan (Subramanyam & Wild, 2010: 121-123). Hal 

tersebut dikhawatirkan akan rentan terhadap manipulasi. Selain itu, volatilitas earnings juga 

menjadi isu penting dalam penggunaan fair value accounting.  

Indonesia turut menanggapi tujuan harmonisasi akuntansi internasional tersebut dengan 

mengkonvergensi IFRS ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Salah satu 

PSAK hasil konvergensi tersebut adalah PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang pengakuan dan 

pengukuran instrumen keuangan yang merupakan adopsi IAS 39 (Revisi 2005). Pada 30 

Desember 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI mengeluarkan surat 

pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 yang menyatakan perubahan tanggal efektif 

pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) yang  diatur dalam paragraf 95 dan PSAK 55 (Revisi 

2006) yang  diatur dalam paragraf 107, dari periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 

2009 kemudian diubah menjadi untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. 

Selanjutnya, kembali dilakukan beberapa revisi untuk PSAK 55 pada tahun 2011 yang mulai 

berlaku efektif sejak 1 Januari 2012. Revisi tersebut mengadopsi ketentuan IAS 39 per 1Januari 

2009. 

Ada beberapa perbedaan dalam PSAK No. 55 (Revisi 1999) adopsi US GAAP, PSAK No. 

55 (Revisi 2006) adopsi IAS 39 (Revisi 2005), dan PSAK No.55 (Revisi 2011) adopsi IAS 

(Revisi 2009). Perbedaan tersebut antara lain meliputi derecognition, pengukuran awal, fair 

value option, reklasifikasi, instrumen derivatif,  dan penurunan nilai instrumen keuangan 
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(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, 2007). PSAK 55 (Revisi 2006) ini juga berkaitan erat 

dengan PSAK 50 (Revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dampak IFRS terhadap kualitas 

akuntansi, antara lain Tendelo et al. (2005) dan Barth et al. (2006) yang menemukan adanya 

hubungan positif antara adopsi IFRS dengan earnings management yang lebih rendah. Pada 

PSAK No.50 (1998), tidak adanya larangan untuk melakukan klasifikasi ulang instrumen 

keuangan yang sebelumnya telah direklasifikasi sangat memberikan peluang bagi manajemen 

untuk melakukan manajemen laba. Terkait dengan krisis global pada tahun 2008 nilai pasar SUN 

saat itu banyak yang tidak aktif  diperdagangkan, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan surat 

No.10/177/DpG/DPNP tanggal 9 Oktober 2008 perihal Penetapan Nilai Wajar dan Reklasifikasi 

Surat Utang Negara (SUN)1. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan reklasifikasi atas 

SUN yang dimiliki melalui proses switching. IASB mencatat bahwa dengan memperbolehkan 

suatu entitas untuk melakukan reklasifikasi akan mendorong mereka untuk melakukan 

manajemen laba guna menghindari future fair value gains/losses pada aset yang direklasifikasi 

(IASB, 2008, BC104B, p. 10, dalam Quagli et al. : 2010). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

ketentuan mengenai reklasifikasi aset keuangan yang diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2006) 

merupakan suatu langkah untuk meningkatkan kualitas akuntansi. Namun, tingginya 

ketidakpastian dalam fair value concept menyebabkan perlunya kehati-hatian untuk 

mengklasifikasikan suatu aset keuangan ke dalam Available For Sale (AFS) dan Fair Value 

Through Profit or Loss (FVTPL). 

Ketentuan reklasifikasi yang lebih diperketat dari sebelumnya ini diharapkan dapat 

mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan. Namun, sehubungan dengan penerapan 

PSAK No.55 (Revisi 2006), bank diberikan kesempatan untuk meninjau ulang klasifikasi aset 

keuangan dan dapat mereklasifikasi tanpa terkena sanksi atau tainting rule. Hal tersebut dapat 

menjadi peluang untuk melakukan manajemen laba melalui kesempatan peninjauan yang 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Laporan Keuangan Tahunan Bank Mandiri (Lampiran 5/63), Desember 2010.	  
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diberikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Quagli dan Ricciardi (2010) yang menemukan 

hubungan probabilitas reklasifikasi dengan kebijakan manajemen laba. Sturk dan Evertsson 

(2010) juga menemukan indikasi penggunaan reklasifikasi untuk meningkatkan profit oleh 

manajemen untuk kepentingan mereka sendiri. Beberapa penelitian terdahulu (Fiechter, 2010; 

Sturk dan Evertsson, 2010; Quagli dan Ricciardi, 2010) juga menemukan hubungan penggunaan 

reklasifikasi dengan peningkatan kinerja perusahaan yang terlihat dari rasio-rasio keuangan 

seperti ROA dan ROE. 

Seiring perkembangannya yang semakin pesat, industri perbankan saat ini memiliki 

produk dan jasa yang semakin kompleks pula. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi 

keuangan yang melakukan kegiatan traditional banking dan trading memiliki instrumen 

keuangan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu, 

pengaruh perubahan standar tersebut akan lebih besar dirasakan dampaknya oleh sektor 

perbankan. Atas dasar pemaparan di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh 

Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan Terhadap Keputusan Reklasifikasi Aset 

Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, kualitas akuntansi setelah adopsi standar 

baru diharapkan dapat meningkat. Peningkatan kualitas tersebut salah satunya dapat 

terlihat dari kualitas laba. Kualitas laba juga terkait dengan rendahnya manajemen laba. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini reklasifikasi aset keuangan menjadi suatu hal 

yang ditekankan. 

Ketentuan PSAK  yang memperketat aturan mengenai reklasifikasi instrumen 

keuangan diharapkan dapat menurunkan praktik manajemen laba. Perbankan sebagai 

industri yang memiliki instrumen keuangan yang lebih signifikan dibandingkan industri 

lainnya dipilih sebagai objek penelitian. Namun, Peluang untuk melakukan reklasifikasi 
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aset keuangan yang diberikan, pada tahun 2008 terkait dengan krisis global dan pada 

tahun 2010 terkait transisi penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006), dapat digunakan oleh 

perbankan. Manajemen laba dan peningkatan kinerja keuangan diduga menjadi faktor 

yang mendorong bank-bank untuk mengambil peluang reklasifikasi tersebut. Maka perlu 

diindentifikasi pengaruh manajemen laba dan kinerja perusahaan terhadap keputusan 

reklasifikasi aset keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia, serta efektifitas 

penerapan ketentuan reklasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

dalam menurunkan praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah probabilitas reklasifikasi jika perusahaan sampel menggunakannya 

dalam kebijakan manajemen laba? 

2. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi? 

3. Bagaimanakah pengaruh manajemen laba dan kinerja perusahaan secara simultan 

terhadap probabilitas reklasifikasi? 

4. Bagaimanakan karakteristik manajemen laba perusahaan sampel sebelum dan sesudah 

penerapan ketentuan PSAK No.55 (Revisi 2006)? 

1.4. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, pembahasan masalah penelitian ini akan dibatasi 

pada: 

1. Sampel penelitian ini dibatasi pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Kinerja perusahaan dibatasi pada salah satu rasio profitabilitas, yaitu ROA. 
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3. Periode penelitian dibatasi pada dua tahun sebelum dan dua tahun setelah penerapan 

PSAK No.55 (Revisi 2006). 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan probabilitas reklasifikasi jika perusahaan sampel menggunakannya 

dalam kebijakan manajemen laba. 

2. Mengungkapkan pengaruh kinerja perusahaan sampel terhadap probabilitas 

reklasifikasi. 

3. Mengungkapkan pengaruh manajemen laba dan kinerja perusahaan secara simultan 

terhadap probabilitas reklasifikasi. 

4. Mengungkapkan perbedaan rata-rata karakteristik manajemen laba perusahaan 

sampel sebelum dan sesudah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis, 

kemampuan menulis, dan menggali lebih dalam materi perkuliahan yang sesuai dengan 

judul penelitian ini. 

2. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu akuntansi, 

khususnya PSAK No.55 (Revisi 2006). Selain itu juga untuk menambah referensi 

penulisan selanjutnya terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

3. Bagi perusahaan sampel, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

pengaruh manajemen laba dan kinerja perusahaan terhadap keputusan reklasifikasi aset 

keuangan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

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

khususnya mengenai teori agensi, PSAK No.55 (Revisi 2006), instrumen keuangan, 

reklasifikasi instrumen keuangan, dan manajemen laba, beserta keterkaitan antar 

variabel-variabel yang diteliti. Bab ini juga mengemukakan kerangka pemikiran, 

pengembangan hipotesis penelitian dan penelitian sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian membahas mengenai objek, waktu penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data, dan langkah-langkah pengujian hipotesis penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian, proses dan hasil analisis data 

disertai tinjauan kritis, serta implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Teori 

Tinjauan teori penulis bagi ke dalam enam sub topik, yaitu Teori Agensi, Tinjauan 

PSAK No.55, Instrumen Keuangan, Reklasifikasi Aset Keuangan, Manajemen Laba, dan 

Kinerja Perusahaan. 

2.1.1.  Teori Agensi 

Teori agensi merupakan teori akuntansi positif yang dibangun untuk menjelaskan 

praktik dan standar akuntansi. Teori agensi adalah teori deskriptif yang didalamnya  

membantu menjelaskan perbedaan dalam praktik akuntansi (Schroeder et al., 2011:124). 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agensi sebagai hubungan antara dua pihak 

dimana satu pihak (agent) setuju untuk bertindak sebagai representatif pihak lainnya 

(principal). Hubungan ini dapat terjadi dikarenakan ketidakmampuan pemilik untuk 

mengelola perusahaannya, sehingga memerlukan orang lain yang memiliki kemampuan 

agar dapat menjadi representasi pemilik dalam mengelola perusahaan. 

Hubungan agensi akan menimbulkan cost bagi principals. Johnson dan Meckling 

(1976) mendefinisikannya sebagai jumlah dari (1) pengeluaran untuk pengawasan oleh 

principal, (2) pengeluaran penjaminan oleh agen, (3) residual loss yang timbul akibat 

adanya perbedaan tindakan oleh agen dengan keinginan principal (Schroeder et al., 

2011:124). Lambert (2001) dalam Sunarto (2009) menyatakan bahwa dalam kesepakatan 

antara pemilik dan agen diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik (principal), 
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dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (agent) untuk menerima reward. Hal 

tersebut dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan  diantara kedua pihak. 

2.1.2. Tinjauan PSAK No.55 

a. Perbandingan PSAK No.55 (Revisi 1999), (Revisi 2006), dan (Revisi 2011) 

Tabel 2.1. 

Perbandingan PSAK No.55 (Revisi 1999), (Revisi 2006), dan (Revisi 2011) 

 
PSAK No. 55 
(Revisi 1999) 

PSAK No.55 
(Revisi 2006) 

PSAK No.55 
(Revisi 2011) 

Tujuan Mengatur instrumen 
derivatif, termasuk 
instrumen derivatif 
tertentu yang melekat 
pada perjanjian lainnya, 
dan aktivitas hedging. 

Mengatur prinsip-prinsip 
dasar pengakuan dan 
pengukuran aset 
keuangan, kewajiban 
keuangan, dan kontrak 
pembelian atau penjualan 
item non-keuangan 

Mengatur prinsip-prinsip 
dasar pengakuan dan 
pengukuran aset 
keuangan, liabilitas 
keuangan, dan kontrak 
pembelian atau penjualan 
item non-keuangan 

Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan 
terhadap seluruh jenis 
entitas, dan tidak berlaku 
untuk perjanjian-perjanian 
sebagai berikut: 
1. Perdagangan biasa 

surat berharga 
2. Pembelian normal dan 

penjualan normal 
3. Perjanjian asuransi 

tertentu 
4. Kontrak jaminan 

keuangan tertentu 
5. Kontrak tertentu yang 

tidak diperdagangkan 
di bursa 

6. Derivatif sebagai 
instrumen yang 
digunakan untuk 
menghindari 
pengakuan penjualan 

Pernyataan ini diterapkan 
oleh semua entitas untuk 
seluruh jenis instrumen 
keuangan, kecuali: 
1. Penyertaan pada anak 

perusahaan, 
perusahaan asosiasi, 
dan penyertaan dalam 
rangka restrukturisasi 
kredit 

2. Hak dan kewajiban 
dalam sewa yang 
diatur dalam PSAK 
No.30 

3. Hak dan kewajiban 
pemberi kerja 
berdasarkan program 
imbalan kerja yang 
diatur dalam PSAK 
No.24 (Revisi 2004) 
tentang imbalan kerja. 

4. Instrumen keuangan 
yang diterbitkan oleh 
entitas yang 
memenuhi definisi 
instrumen ekuitas 
yang diatur dalam 
PSAK No.50 (Revisi 
2006) 

Pernyataan ini diterapkan 
oleh semua entitas untuk 
seluruh jenis instrumen 
keuangan, kecuali: 
1. Penyertaan pada 

entitas anak, entitas 
asosiasi, dan ventura 
bersama yang dicatat 
berdasarkan PSAK 
No.4 

2. Hak dan kewajiban 
dalam sewa yang 
diatur dalam PSAK 
No.30 

3. Hak dan kewajiban 
pemberi kerja 
berdasarkan program 
imbalan kerja yang 
diatur dalam PSAK 
No.24 

4. Instrumen keuangan 
terbitan entitas yang 
memenuhi definisi 
instrumen ekuitas 
dalam PSAK No.50 
atau yang disyaratkan 
untuk 
diklasifikasikan 
sebagai instrumen 
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PSAK No. 55 
(Revisi 1999) 

PSAK No.55 
(Revisi 2006) 

PSAK No.55 
(Revisi 2011) 

5. Hak dan kewajiban 
dalam kontrak 
asuransi sesuai dengan 
PSAK No.28 dan 
PSAK No.36 

6. Kontrak untuk 
pembayaran  
kontinjensi dalam 
penggabungan usaha 

7. Kontrak antara 
pengakuisisi dan 
penjual dalam 
penggabungan usaha 
untuk menjual atau 
membeli perusahaan 
yang diakuisisi di 
masa depan 

8. Komitmen pinjaman 
yang diberikan selain 
dari yang dijabarkan 
dalam paragraph 3 

9. Instrumen keuangan, 
kontrak, kewajiban 
dalam transaksi 
kompensasi berbasis 
saham yang masuk 
dalam ruang lingkup 
PSAK No.53 

10. Hak atas pembayaran 
untuk menggantikan 
pengeluaran entitas 
yang diperlukan untuk 
menyelesaikan 
kewajiban yang diakui 
sebagai kewajiban 
diestimasi sesuai 
PSAK No.57 

11. Investasi yang 
dilakukan oleh dana 
pensiun 

ekuitas menurut 
PSAK No.50 

5. Hak dan kewajiban 
yang timbul dalam 
kontrak asuransi 
sesuai dengan PSAK 
62 

6. Kontrak antara pihak 
pengakuisisi dan 
penjual dalam 
kombinasi bisnis 
untuk menjual atau 
membeli  pihak yang 
diakuisisi di masa 
depan 

7. Komitmen pinjaman 
yang diberikan selain 
dari yang dijabarkan 
di paragraph 3 

8. Instrumen, kontrak, 
dan kewajiban 
keuangan dalam 
transaksi pembayaran 
berbasis saham yang 
termasuk dalam 
ruang lingkup PSAK 
53 

9. Hak atas pembayaran 
untuk penggantian 
pengeluaran entitas 
yang diperlukan 
untuk menyelesaikan 
liabilitas yang diakui 
sebagai provisi sesuai 
dengan PSAK 57 

Definisi PSAK ini mendefinisikan 
istilah-istilah: 
1. Instrumen derivatif 
2. Instrumen derivatif 

melekat 
 

PSAK ini mendefinisikan 
istilah-istilah: 
1. Instrumen keuangan 
2. Aset Keuangan 
3. Kewajiban keuangan 
4. Instrumen ekuitas 

PSAK ini mendefinisikan 
istilah-istilah: 
1. Instrumen keuangan 
2. Aset keuangan 
3. Liabilitas keuangan 
4. Instrumen ekuitas 

Derivatif 
Melekat 

Perjanjian yang tidak 
sepenuhnya memenuhi 
definisi instrumen 
derivatif, seperti obligasi, 
polis asuransi, dan sewa, 
mungkin mengandung 

Derivatif melekat 
merupakan komponen 
dari instrumen campuran 
atau  instrumen gabungan 
yang mana di dalamnya 
termasuk pula kontrak 

Derivatif melekat 
merupakan komponen 
dari instrumen campuran 
atau  instrumen gabungan 
yang mana di dalamnya 
termasuk pula kontrak 
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PSAK No. 55 
(Revisi 1999) 

PSAK No.55 
(Revisi 2006) 

PSAK No.55 
(Revisi 2011) 

instrumen derivatif 
melekat secara implisit 
maupun eksplisit 
memengaruhi beberapa 
atau keseluruhan arus  kas 
atau nilai pertukaran 
lainnya yang merupakan 
persyaratan perjanjian 
dengan cara yang serupa 
dengan instrumen 
derivatif. 
Instrumen derivatif 
melekat harus dipisahkan 
dari kontrak utama dan 
diperlakukan sebagai 
instrumen derivatif jika 
dan hanya jika seluruh 
kriteria berikut terpenuhi: 
1. Karakteristik dan 

risiko intrumen 
derivatif melekat 
tidak secara jelas dan 
erat berhubungan 
dengan karakteristik 
dan risiko ekonomis 
kontrak utama 

2. Instrumen derivatif 
mencakup instrumen 
derivatif melekat dan 
kontrak utama tidak 
dinilai kembali sesuai 
dengan nilai wajarnya 
berdasarkan prinsip 
akuntansi yang 
diterima umum 

3. Instrumen terpisah 
dengan kondisi yang 
sama dengan 
instrumen derivatif 
melekat, adalah 
instrumen derivatif 
yang tunduk pada 
persyaratan-
persyaratan ini. 

utama nonderivatif, yang 
mengakibatkan sebagian 
arus kas yang berasal dari 
instrumen gabungan 
bervariasi seperti derivatif 
yang berdiri sendiri. 
Derivatif melekat 
dipisahkan dari kontrak 
utamanya dan dicatat 
sebagai derivatif jika dan 
hanya jika: 
1. Karakteristik ekonomi 

dan risiko dari 
derivatif melekat tidak 
berkaitan erat dengan 
karakteristik ekonomi 
dan risiko dari kontrak 
utama 

2. Intrumen terpisah 
yang memiliki 
persyaratan yang sama 
dengan derivatif 
melekat memenuhi 
definisi sebagai 
derivatif 

3. Instrumen campuran 
tidak diukur pada nilai 
wajar melalui laba 
rugi 

utama nonderivatif, yang 
mengakibatkan sebagian 
arus kas yang berasal dari 
instrumen gabungan 
bervariasi seperti 
derivatif yang berdiri 
sendiri. 
Derivatif melekat 
dipisahkan dari kontrak 
utamanya dan dicatat 
sebagai derivatif jika dan 
hanya jika: 
1. Karakteristik 

ekonomi dan risiko 
dari derivatif melekat 
tidak berkaitan erat 
dengan karakteristik 
ekonomi dan risiko 
dari kontrak utama 

2. Intrumen terpisah 
yang memiliki 
persyaratan yang 
sama dengan derivatif 
melekat memenuhi 
definisi sebagai 
derivatif 

3. Instrumen campuran 
tidak diukur pada 
nilai wajar melalui 
laba rugi 

Pengakuan dan 
pengukuran 

1. Pengakuan 
transaksi derivatif 
dan penilaian 
derivatif dan saldo 
transaksi yang 
dilindung nilai 
Suatu entitas harus 
mengakui seluruh 

- - 
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PSAK No. 55 
(Revisi 1999) 

PSAK No.55 
(Revisi 2006) 

PSAK No.55 
(Revisi 2011) 

instrumen 
derivatifnya dalam 
laporan posisi 
keuangan sebagai 
aset atau kewajiban 
dan disajikan dengan 
nilai wajar. 
Akuntansi untuk 
perubahan nilai wajar 
derivatif tergantung 
apakah derivatif 
tersebut telah 
memenuhi syarat 
sebagai bagian dari 
hubungan lindung 
nilai dan, dengan 
demikian, ada alasan 
untuk memilikinya. 

2. Bukan untuk 
lindung nilai 
Laba atau rugi diakui 
sebagai pendapatan 
periode berjalan 

3. Lindung nilai atas 
nilai wajar 
Laba rugi harus 
diakui sebagai laba 
atau rugi dalam 
periode akuntansi 
yang sama 

4. Lindung nilai arus 
kas 
Bagian efektif dari 
laba atau rugi 
dilaporkan sebagai 
bagian dari ekuitas 
pada periode yang 
sama dengan periode 
dimana arus kas yang 
dilindungi 
memengaruhi laporan 
laba rugi. Sisa laba 
rugi harus diakui 
sebagai laba rugi 
periode berjalan. 

5. Lindung nilai valuta 
asing 
Laba atau rugi 
diperhitungkan 
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PSAK No. 55 
(Revisi 1999) 

PSAK No.55 
(Revisi 2006) 

PSAK No.55 
(Revisi 2011) 

sebagai berikut: (a) 
Laba atau rugi dari 
instrumen derivatif 
atau instrument 
lainnya yang 
digunakan sebagai 
lindung nilai atas 
komitmen yang 
didenominasi dalam 
valas dan saling 
hapus rugi atau laba 
dari komitmen usaha 
yang dilindungi nilai 
harus diakui sebagai 
laba atau rugi dalam 
periode akuntansi 
yang sama; (b) laba 
atau rugi dari 
instrumen derivatif 
lindung nilai atas 
surat berharga yang 
tersedia untuk dijual 
dan saling hapus rugi 
atau laba dari surat 
berharga yang 
tersedia untuk dijual 
yang dilindungi harus 
diakui sebagai laba 
atau rugi dalam 
periode akuntansi 
yang sama; (c) 
bagian efektif dari 
laba atau rugi dari 
instrumen derivatif 
lindung nilai dalam 
suatu lindung nilai 
atas transaksi 
diperkirakan akan 
terjadi yang 
didenominasi dalam 
valas harus diakui 
sebagai komponen 
ekuitas dan hanya 
diakui sebagai laba 
atau rugi dalam 
periode yang sama 
atau periode dimana 
transkasi yang 
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PSAK No. 55 
(Revisi 1999) 

PSAK No.55 
(Revisi 2006) 

PSAK No.55 
(Revisi 2011) 

diperkirakan akan 
terjadi akan 
memengaruhi 
pendapatan. Sisa laba 
rugi diakui sebagai 
laba atau rugi periode 
berjalan; (d) bagian 
efektif laba atau rugi 
dari instrumen 
derivatif dan non 
derivatif lindung nilai 
dalam suatu lindung 
nilai atas investasi 
bersih dalam kegiatan 
operasi luar negeri 
harus dilaporkan 
sebagai bagian dari 
penyesuaian 
penjabaran kumulatif. 

Pengakuan dan 
penghentian 
pengakuan 

- Pengakuan awal 
Entitas mengakui aset atau 
kewajiban keuangan pada 
neraca, jika dan hanya 
jika, entitas tersebut 
menjadi salah satu pihak 
dalam ketentuan pada 
kontrak instrumen 
tersebut. 
Penghentian pengakuan 
Aset Keuangan 
Ketentuan ini hanya 
diberlakukan untuk 
tingkat konsolidasi sesuai 
pedoman PSAK No.4. 
Entitas menghentikan 
pengakuan aset keuangan 
jika dan hanya jika: (a) 
hak kontraktual atas arus 
kas yang berasal dari aset 
keuangan tersebut 
berakhir, atau; (b) entitas 
mentransfer aset keuangan 
dan memenuhi kriteria 
penghentian pengakuan. 

Pengakuan awal 
Entitas mengakui aset 
atau kewajiban keuangan 
pada neraca, jika dan 
hanya jika, entitas 
tersebut menjadi salah 
satu pihak dalam 
ketentuan pada kontrak 
instrumen tersebut. 
Penghentian pengakuan 
Aset Keuangan 
Ketentuan ini hanya 
diberlakukan untuk 
tingkat konsolidasi sesuai 
pedoman PSAK No.4. 
Entitas menghentikan 
pengakuan aset keuangan 
jika dan hanya jika: (a) 
hak kontraktual atas arus 
kas yang berasal dari aset 
keuangan tersebut 
berakhir, atau; (b) entitas 
mentransfer aset 
keuangan dan memenuhi 
kriteria penghentian 
pengakuan. 

Pengukuran 
- Pengukuran awal aset 

keuangan dan 
Pengukuran awal aset 
keuangan dan liabilitas 
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PSAK No. 55 
(Revisi 1999) 

PSAK No.55 
(Revisi 2006) 

PSAK No.55 
(Revisi 2011) 

kewajiban keuangan 
Pada saat pengakuan awal 
aset keuangan atau 
kewajiban keuangan, 
entitas mengukur pada 
nilai wajarnya. Dalam hal 
aset keuangan atau 
kewajiban keuangan tidak 
diukur pada nilai wajar 
melalui laba-rugi, nilai 
wajar tersebut ditambah 
biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara 
langsung dengan 
perolehan atau penerbitan 
aset keuangan atau 
kewajiban keuangan 
tersebut. 
Pengukuran aset 
keuangan setelah 
pengakuan awal 
Setelah pengakuan awal, 
entitas mengukur aset 
keuangan, termasuk 
derivatif yang diakui 
sebagai aset, pada nilai 
wajarnya, tanpa dikurangi 
biaya transaksi yang 
mungkin timbul pada 
penjualan atau pelepasan 
lain, kecuali untuk aset 
keuangan berikut ini: (a) 
pinjaman yang diberikan 
dan piutang, yang diukur 
pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan metode 
suku bunga efektif; (b) 
investasi dimiliki hingga 
jatuh tempo yang diukur 
pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan metode 
suku bunga efektif; (c) 
investasi dalam instrumen 
ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi harga di 
pasar aktif dan nilai 

keuangan 
Pada saat pengakuan 
awal aset keuangan atau 
liabilitas keuangan, 
entitas mengukur pada 
nilai wajarnya. Dalam hal 
aset keuangan atau 
liabilitas keuangan tidak 
diukur pada nilai wajar 
melalui laba-rugi, nilai 
wajar tersebut ditambah 
biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara 
langsung dengan 
perolehan atau penerbitan 
aset keuangan atau 
liabilitas keuangan 
tersebut. 
Pengukuran 
selanjutnya aset 
keuangan 
Setelah pengakuan awal, 
entitas mengukur aset 
keuangan, termasuk 
derivatif yang diakui 
sebagai aset, pada nilai 
wajarnya, tanpa dikurangi 
biaya transaksi yang 
mungkin timbul pada 
penjualan atau pelepasan 
lain, kecuali untuk aset 
keuangan berikut ini: (a) 
pinjaman yang diberikan 
dan piutang, yang diukur 
pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan metode 
suku bunga efektif; (b) 
investasi dimiliki hingga 
jatuh tempo yang diukur 
pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan metode 
suku bunga efektif; (c) 
investasi dalam 
instrumen ekuitas yang 
tidak memiliki kuotasi 
harga di pasar aktif dan 
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wajarnya tidak dapat 
diukur secara andal, serta 
derivatif yang terkait 
dengan dan diselesaikan 
melalui penyerahan 
instrumen ekuitas yang 
tidak memiliki kuotasi 
harga di pasar aktif 
tersebut, diukur pada 
biaya perolehan. 
Pengukuran kewajiban 
keuangan setelah 
pengakuan awal 
Setelah pengakuan awal, 
entiitas mengukur seluruh 
kewajiban keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan metode 
suku bunga efektif, 
kecuali untuk: (a) 
kewajiban keuangan yang 
diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi; (b) 
kewajiban keuangan yang 
timbul ketika transfer aset 
keuangan tidak memenuhi 
syarat penghentian 
pengakuan atau transfer 
yang dicatat 
menggunakan pendekatan 
keterlibatan berkelanjutan; 
(c) kontrak jaminan 
keuangan setelah 
pengakuan awal, penerbit 
kontrak tersebut pada 
mana yang lebih tinggi 
antara jumlah yang 
ditentukan sesuai PSAK 
57 dan jumlah pada saat 
pengakuan awal; (d) 
komitmen untuk 
menyediakan pinjaman di 
bawah suku bunga pasar. 
Setelah pengakuan awal, 
penerbit komitmen 
tersebut mengukur pada 
mana yang lebih tinggi 

nilai wajarnya tidak dapat 
diukur secara andal, serta 
derivatif yang terkait 
dengan dan diselesaikan 
melalui penyerahan 
instrumen ekuitas yang 
tidak memiliki kuotasi 
harga di pasar aktif 
tersebut, diukur pada 
biaya perolehan. 
Pengukuran 
selanjutnya liabilitas 
keuangan 
Setelah pengakuan awal, 
entiitas mengukur seluruh 
liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi dengan 
menggunakan metode 
suku bunga efektif, 
kecuali untuk: (a) 
liabilitas keuangan yang 
diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi; (b) 
liabilitas keuangan yang 
timbul ketika transfer aset 
keuangan tidak 
memenuhi syarat 
penghentian pengakuan 
atau transfer yang dicatat 
menggunakan pendekatan 
keterlibatan 
berkelanjutan; (c) kontrak 
jaminan keuangan setelah 
pengakuan awal, penerbit 
kontrak tersebut pada 
mana yang lebih tinggi 
antara jumlah yang 
ditentukan sesuai PSAK 
57 dan jumlah pada saat 
pengakuan awal; (d) 
komitmen untuk 
menyediakan pinjaman di 
bawah suku bunga pasar. 
Setelah pengakuan awal, 
penerbit komitmen 
tersebut mengukur pada 
mana yang lebih tinggi 
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antara jumlah yang 
ditentukan sesuai dengan 
PSAK 57 dan jumlah pada 
saat pengakuan awal. 
Pertimbangan dalam 
pengukuran nilai wajar 
Bukti terbaik dari nilai 
wajar adalah harga kuotasi 
di pasar aktif. Jika pasar 
tidak aktif, nilai wajar 
diterapkan dengan 
menggunakan teknik 
penilaian. Nilai wajar 
liabilitas keuangan dengan 
fitur dapat ditarik 
sewaktu-waktu adalah 
minimal sama dengan 
jumlah yang terutang pada 
saat penarikan 
didiskontokan dari tanggal 
pertama jumlah tersebut 
dapat diminta untuk 
dibayar. 
Reklasifikasi 
• Entitas tidak 

diperkenankan untuk 
mereklasifikasi 
instrumen keuangan 
dari atau ke kategori 
instrumen keuangan 
yang diukur pada nilai 
wajar melalui laporan 
laba rugi selama 
instrumen keuangan 
tersebut dimiliki atau 
diterbitkan. 

• Jika, karena 
perubahan intensi atau 
kemampuan entitas, 
instrumen tersebut 
tidak tepat lagi 
diklasifikasikan 
sebagai investasi 
dalam kelompok 
dimiliki hingga jatuh 
tempo, maka harus 
direklasifikasi 
menjadi investasi 
dalam kelompok 
tersedia untuk dijual 
dan diukur kembali 

antara jumlah yang 
ditentukan sesuai dengan 
PSAK 57 dan jumlah 
pada saat pengakuan 
awal. 
Pertimbangan 
pengukuran nilai wajar 
Bukti terbaik dari nilai 
wajar adalah harga 
kuotasi di pasar aktif. 
Jika pasar tidak aktif, 
nilai wajar diterapkan 
dengan menggunakan 
teknik penilaian. Nilai 
wajar liabilitas keuangan 
dengan fitur dapat ditarik 
sewaktu-waktu adalah 
minimal sama dengan 
jumlah yang terutang 
pada saat penarikan 
didiskontokan dari 
tanggal pertama jumlah 
tersebut dapat diminta 
untuk dibayar. 
Reklasifikasi 
Entitas: (a) tidak 
mereklasifikasi derivatif 
dari diukur pada nilai 
wajar melalui laba rugi 
selama derivatif tersebut 
dimiliki atau diterbitkan; 
(b) tidak mereklasifikasi 
setiap instrumen 
keuangan dari diukur 
pada nilai wajar melalui 
laba rugi jika pada 
pengakuan awal 
instrumen keuangan 
tersebut ditetapkan oleh 
entitas sebagai diukur 
pada nilai wajar melalui 
laba rugi; (c) dapat, jika 
aset keuangan tersebut 
tidak lagi dimiliki untuk 
penjualan atau pembelian 
kembali aset keuangan 
tersebut dalam waktu 
dekat, mereklasifikasi 
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pada nilai wajarnya. 
• Jika terjadi penjualan 

atau reklasifikasi atas 
investasi dalam 
kelompok dimiliki 
hingga jatuh tempo 
dalam jumlah yang 
lebih dari jumlah yang 
tidak signifikan  yang 
tidak memenuhi salah 
satu kriteria, maka 
sisa investasi dalam 
kelompok dimiliki 
hingga jatuh tempo 
harus 
direklasifikasikan 
menjadi investasi 
dalam kelompok 
tersedia untuk dijual 
(tainting rule). 

• Jika ukuran yang 
andal tersedia dari 
yang sebelumnya 
tidak tersedia untuk 
aset keuangan atau 
kewajiban keuangan, 
dan aset atau 
kewajiban tersebut 
harus diukur kembali 
pada nilai wajar. 

• Jika karena perubahan 
intensi atau 
kemampuan entitas 
atau dalam situasi 
yang jarang terjadi, 
maka lebih tempat 
untuk mencatat aset 
keuangan atau 
kewajiban keuangan 
pada biaya perolehan 
atau biaya perolehan 
diamortisasi. 

Keuntungan dan 
kerugian 
1. Keuntungan atau 

kerugian yang timbul 
dari perubahan nilai 
wajar aset keuangan 
atau kewajiban 
keuangan yang bukan 
merupakan bagian 
dari hubungan 
lindung nilai diakui 
sebagai berikut: (a) 
keuntungan atau 

aset keuangan tersebut 
dari diukur pada nilai 
wajar melalui laba rugi 
jika memenuhi 
persyaratan jika situasi 
langka atau jika entitas 
mempunyai intensi dan 
kemampuan untuk 
memiliki aset tersebut 
hingga jatuh tempo. 
Entitas tidak 
mereklasifikasi setiap 
instrumen keuangan ke 
diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi setelah 
pengakuan awal. 
Keuntungan dan 
kerugian 
Keuntungan atau 
kerugian yang timbul dari 
perubahan nilai wajar 
aset keuangan atau 
liabilitas keuangan yang 
bukan merupakan bagian 
dari hubungan lindung 
nilai diakui sebagai 
berikut: (a) keuntungan 
atau kerugian atas aset 
keuangan atau liabilitas 
keuangan yang 
diklasifikasikan sebagai 
diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi diakui 
dalam laba rugi; (b) 
keuntungan atau kerugian 
aset keuangan yang 
diklasifikasikan sebagai 
tersedia untuk dijual 
diakui dalam pendapatan 
komprehensif lain. 
Untuk aset keuangan dan 
liabilitas keuangan yang 
dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi, 
keuntungan atau kerugian 
diakui dalam laba rugi 
ketika aset keuangan atau 
liabilitas keuangan 
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kerugian atas aset 
keuangan atau 
kewajiban keuangan 
yang diklasifikasikan 
sebagai instrumen 
yang diukur pada nilai 
wajar melalui laporan 
laba rugi diakui pada 
laporan laba rugi; (b) 
keuntungan atau 
kerugian atas aset 
keuangan yang 
diklasifikasikan 
dalam kelompok 
tersedia untuk dijual 
diakui secara 
langsung dalam 
ekuitas melalui 
laporan perubahan 
ekuitas, kecuali untuk 
kerugian akibat 
penurunan nilai dan 
keuntungan atau 
kerugian akibat 
perubahan nilai tukar. 

2. Untuk aset keuangan 
dan kewajiban 
keuangan yang dicatat 
pada biaya perolehan 
diamortisasi, 
keuntungan atau 
kerugian diakui pada 
laporan laba rugi 
ketika aset keuangan 
atau kewajiban 
keuangan tersebut 
dihentikan 
pengakuannya atau 
mengalami penurunan 
nilai, dan melalui 
proses amortisasi. 

3. Jika entitas mengakui 
aset keuangan dengan 
menggunakan 
akuntansi tanggal 
penyelesaian maka 
setiap perubahan 
dalam nilai wajar aset 
yang akan diterima 
antara tanggal 
transaksi dengan 
tanggal penyelesaian 
tidak diakui untuk 
aset yang dicatat pada 
biaya perolehan atau 

tersebut dihentikan 
pengakuannya atau 
mengalami penurunan 
nilai, dan melalui proses 
amortisasi. 
Penurunan nilai dan 
tidak tertagihnya aset 
keuangan 
Pada setiap akhir periode 
pelaporan, entitas 
mengevaluasi apakah 
terdapat bukti objektif 
bahwa aset keuangan atau 
kelompok aset keuangan 
mengalami penurunan 
nilai. Jika ada, maka 
entitas menerapkan: (a) 
jika terdapat bukti 
objektif bahwa kerugian 
penurunan nilai telah 
terjadi atas pinjaman 
yang diberikan dan 
piutang atau investasi 
dimiliki hingga jatuh 
tempo yang dicatat pada 
biaya amortisasi, maka 
jumlah kerugian tersebut 
diukur sebagai selisih 
antara jumlah tercatat 
aset dan nilai kini 
estimasi arus kas masa 
depan yang didiskonto 
menggunakan metode 
suku bunga efektif awal 
dari aset tersebut; (b) Jika 
terdapat bukti objektif 
bahwa kerugian 
penurunan nilai telah 
terjadi atas instrumen 
ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi dan 
tidak diukur pada nilai 
wajar karena nilai 
wajarnya tidak dapat 
diukur secara andal, atau 
atas aset derivatif yang 
terkait dan harus 
diselesaikan dengan 
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biaya perolehan 
diamortisasi. 

Penurunan nilai dan 
tidak tertagihnya aset 
keuangan 
Pada setiap tanggal neraca 
entitas mengevaluasi 
apakah terdapat bukti yang 
objektif bahwa aset 
keuangan atau kelompok 
aset keuangan mengalami 
penurunan nilai jika 
terdapat bukti,maka entitas 
harus menerapkan: (a) Jika 
terdapat bukti objektif 
bahwa kerugian 
penurunan nilai telah 
terjadi atas pinjaman yang 
diberikan dan piutang atau 
investasi dimiliki hingga 
jatuh tempo yang dicatat 
pada biaya amortisasi, 
maka jumlah kerugian 
tersebut diukur sebagai 
selisih antara jumlah 
tercatat aset dan nilai kini 
estimasi arus kas masa 
depan yang didiskonto 
menggunakan metode 
suku bunga efektif awal 
dari aset tersebut; (b) Jika 
terdapat bukti objektif 
bahwa kerugian 
penurunan nilai telah 
terjadi atas instrument 
ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi dan tidak 
diukur pada nilai wajar 
karena nilai wajarnya 
tidak dapat diukur secara 
andal, atau atas aset 
derivatif yang terkait dan 
harus diselesaikan dengan 
penyerahan instrumen 
ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi tersebut, 
maka jumlah kerugian 
penurunan nilai diukur 
berdasarkan selisih antara 
jumlah tercatat aset 
keuangan dan nilai kini 
dari estimasi arus kas 
masa depan yang 
didiskontokan pada 
tingkat imbal hasil yang 

penyerahan instrumen 
ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi tersebut, 
maka jumlah kerugian 
penurunan nilai diukur 
berdasarkan selisih antara 
jumlah tercatat aset 
keuangan dan nilai kini 
dari estimasi arus kas 
masa depan yang 
didiskontokan pada 
tingkat imbal hasil yang 
berlaku di pasar untuk 
aset keuangan serupa; (c) 
jika penurunan dalam 
nilai wajar atas aset 
keuangan tersedia untuk 
dijual telah diakui dalam 
pendapatan komprehensif 
lain dan terdapat bukti 
objektif bahwa aset 
tersebut mengalami 
penurunan nilai, maka 
kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui dalam 
pendapatan komprehensif 
lain direklasifikasi dari 
ekuitas ke laba rugi 
sebagai penyesuaian 
reklasifikasi meskipun 
aset keuangan tersebut 
belum dihentikan 
pengakuannya. 
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berlaku di pasar untuk aset 
keuangan serupa; (c) 
ketika penurunan nilai 
wajar atas aset keuangan 
yang diklasifikasikan 
dalam kelompok tersedia 
untuk dijual telah diakui 
secara langsung dalam 
ekuitas dan terdapat bukti 
objektif bahwa aset 
tersebut mengalami 
penurunan nilai, maka 
kerugian kumulatif yang 
sebelumnya diakui secara 
langsung dalam ekuitas 
harus dikeluarkan dari 
ekuitas dan diakui pada 
laporan laba rugi 
meskipun aset keuangan 
tersebut belum dihentikan 
pengakuannya. 

Lindung Nilai - • Instrumen lindung 
nilai 

• Item yang dilindung 
nilai 

• Akuntansi lindung 
nilai 

• Instrumen lindung 
nilai 

• Item yang dilindung 
nilai 

• Akuntansi lindung 
nilai 

Pengungkapan Suatu entitas yang 
memiliki atau 
menerbitkan instrument 
derivatif harus 
mengungkapkan tujuan 
pemilikan atau penerbitan 
instrumen tersebut, latar 
belakang yang diperlukan 
untuk memahami tujuan 
tersebut, dan strategi 
untuk mencapai tujuan 
tersebut 

- - 

Sumber: PSAK No.55 (Revisi 1999) dan PSAK No.55 (Revisi 2011) 

b. Perbandingan PSAK No.55 dengan IAS 39 

Perbedaan PSAK No.55 (Revisi 2006) dengan IAS 39 (Revisi 2005)2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ikatan Akuntan Indonesia (Salemba Empat), 2007. 
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Seluruh pengaturan dalam PSAK No.55 (Revisi 2006) sesuai denga IAS 39 (Revisi 2005), 

kecuali untuk hal-hal: 

• Ruang lingkup penerapan 

PSAK No.55 (Revisi 2006) tidak diterapkan pada pernyataan dalam rangka 

restrukturisasi kredit dan investasi yang dilakukan oleh dana pensiun kecuali mengenai 

pengukuran nilai wajar untuk investasi yang diukur pada nilai wajar. 

PSAK No.55 (Revisi 2006) tidak mengatur diperkenankannya penerapan untuk bagian 

partisipasi dalam pengendalian bersama entitas. PSAK No.55 (Revisi 2006) diterapkan 

untuk investasi pada investee yang tidak memenuhi kriteria penggunaan metode ekuitas 

namun efek ekuitas tersebut memiliki nilai wajar. 

• Pada ketentuan transisi PSAK No.55 (Revisi 2006), entitas tidak dapat menyesuaikan 

perlakuan akuntansi instrumen keuangan yang dimilikinya sesuai dengan persyaratan 

dalam PSAK ini. 

2.1.3. Instrumen Keuangan 

Pada PSAK 50 (1998) paragraf enam, instrumen keuangan diistilahkan sebagai “efek” 

yang memiliki definisi: Efek (security) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 

Ikatan Akuntan Indonesia (Salemba Empat), 2007. 

Instrumen keuangan menurut PSAK 50 (revisi 2006) paragraf tujuh adalah setiap kontrak 

yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas 

entitas lain. Dari definisi menurut PSAK 50 (revisi 2006) di atas, instrumen keuangan mencakup 

asset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas. 
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Gambar 2.1. 

Klasifikasi Instrumen Keuangan 

Aset Keuangan 

Kas 

Instrumen 

ekuitas entitas 

lain 

Hak Kontraktual 

Kontrak 

diselesaikan dengan 

instrument ekuitas 

entitas 

Liabilitas Keuangan 

Kewajiban Kontraktual 
Kontrak yang diselesaikan dengan 

instrumen ekuitas entitas 

Ekuitas 

Kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah 

dikurangi dengan seluruh kewajibannya 

Sumber: Martani, 2011 

PSAK No.55 (Revisi 2006) membagi instrumen keuangan menjadi empat kategori 

sebagai berikut: 

1. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba 

rugi (FVTPL-Fair Value Through Profit or Loss) yang memenuhi salah satu kondisi berikut 

ini: 

a) Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (Trading), jika: 

i. Diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat 

(near term); 

ii. Bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama-sama dan 

terdapat bukti terkini mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term 

profit taking); 

iii. Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung 

nilai dan efektif) 
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b) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas pada nilai wajar melalui laporan 

laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11 

PSAK N0.55 (Revisi 2006), atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi 

yang lebih relevan, karena: 

i. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan 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; 

ii. Kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan atau keduanya dikelola dan 

kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan mana- jemen risiko 

atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok 

tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas 

(sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.7: Pengungkapan pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa), misalnya Dewan Direksi. 

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

pengungkapannya mencakup penjelasan mengenai bagaimana penetapan FVTPL 

konsisten dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan 

entitas. 

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif, dan 

yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tidak dapat ditetapkan pada FVTPL. 

2. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM-Held to Maturity), 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 sebelum pengakuan awal ditetapkan sebagai FVTPL; 
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b) Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual (Available 

for Sale); 

c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. 

Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai HTM, jika dalam 

tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau 

mereklasifikasi investasi HTM dalam jumlah yang cukup signifikan sebelum jatuh 

tempo, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut: 

i. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian 

kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; 

ii. Terjadi setelah entitas berhasil menagih hampir seluruh jumlah pokok aset keuangan 

tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pembayaran awal; 

iii. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada diluar kendali entitas, tidak berulang, dan 

tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. 

3. Pinjaman yang diberikan dan piutang (LAR-Loans and Receivables), 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, dimana 

sebelum pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang dinilai 

pada FVTPL; 

b) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang sebelum pengakuan awal ditetapkan dalam 

kelompok AFS; 

c) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan 

memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh 
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penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diklasifikasikan sebagai 

AFS. 

Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan 

atau piutang (seperti kepemilikan atas reksadana atau sejenisnya) tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau tagihan. 

4. Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS-Available For Sale), adalah aset keuangan non 

derivatif yang ditetapkan sebagai AFS, atau tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang 

diberikan atau piutang (LAR), (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), (c) aset 

keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL). 

2.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan 

Reklasifikasi atau transfer dalam instrumen keuangan adalah suatu proses 

memindahkan instrumen keuangan dari satu kategori ke dalam kategori lainnya. 

Ketentuan untuk melakukan klasifikasi ulang instrumen keuangan yang sebelumnya 

telah direklasifikasi belum diatur Pada PSAK No.50 (1998). Pada PSAK No.55 (Revisi 

2006) ketentuan mengenai reklasifikasi diatur secara lebih tegas, hal ini dilakukan untuk 

mencegah manipulasi laba rugi. Ketentuan reklasifikasi aset keuangan berdasarkan 

PSAK No.55 (Revisi 2006) adalah sebagai berikut: 

1. Reklasifikasi aset keuangan dari HTM menjadi AFS dengan alasan adanya perubahan tujuan 

dan perubahan kemampuan untuk menahan asset tersebut sampai dengan jatuh tempo 

diperbolehkan. Untuk kriteria reklasifikasi ini, perlakuan akuntansinya adalah dengan 

mengukur ulang aset berdasarkan nilai wajarnya dan perbedaan carrying amount dengan 

fair value dimasukkan ke ekuitas. 

PENGARUH MANAJEMEN..., SUCI HANDINI, 2013



	  

27	  
	  

2. Reklasifikasi aset keuangan dari AFS menjadi HTM diperbolehkan dengan kriteria 

perusahaan menunjukkan tujuan dan kemampuannya untuk hold aset tersebut. Perlakuan 

akuntansi untuk kriteria ini ada tiga, yaitu: 

a. Fair value carrying amount pada tanggal reklasifikasi menjadi biaya amortisasi baru; 

b. Laba/rugi sebelumnya dalam ekuitas diamortisasi ke Income Statement selama sisa 

waktu jatuh tempo dengan metode bunga efektif; 

3. Perbedaan biaya amortisasi baru dengan nilai jatuh tempo diamortisasi dengan metode 

bunga efektif. 

4. Reklasifikasi dari FVTPL menjadi HTM atau AFS dan sebaliknya tidak diperbolehkan. 

Gambar 2.2. 

Ketentuan Reklasifikasi Aset Keuangan 

 

 Sumber: Martani, 2011 

Ketentuan ini juga ditambah dengan tainting rule yang menyebutkan bahwa suatu entitas 

tidak boleh melakukan klasifikasi aset keuangan sebagai investasi HTM jika dalam tahun 

berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi 

investasi HTM dalam jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo. Ada pengecualian 

apabila reklasifikasi tersebut dilakukan dengan situasi sebagai berikut: 

Transfer / Reklasifikasi

Allowed when
HTM

Allowed when 
justifiedÆ change 
intention or eng of 
tainting period

Allowed under 
conditions
TAINTING RULETAINTING RULE

AFSFVTPL

No transfer into 
or out of trading

FVTPL

PENGARUH MANAJEMEN..., SUCI HANDINI, 2013



	  

28	  
	  

1. Telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai 

jadwal pembayaran atau melalui pelunasan yang dipercepat; 

2. Mendekati waktu jatuh tempo tanggal pembelian kembali; 

3. Terdapat kejadian di luar kendali, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi. 

2.1.5. Manajemen Laba 

Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh corporate 

officers untuk mempengaruhi pelaporan laba jangka pendek (Schroeder et al., 2011: 

155). Schipper (1989) dalam Subramanyan dan Wild (2010:131) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan 

laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Sedangkan Scott (2011: 423) 

menyakatkan “Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, 

or real actions, affecting earnings so as to achieve specific reported earnings objective”. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba merupakan pilihan kebijakan 

akuntansi oleh manajer untuk berbagai tujuan spesifik. Menurut Sunarto (2009), 

kebijakan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pilihan kebijakan 

akuntansi dan akrual diskresi. 

Arthur Levitt (1998) dalam Schroeder et al. (2011: 156-157) menyebutkan lima 

teknik manajemen laba yang mengancam integritas pelaporan keuangan, yaitu: 

1. Taking a bath 

Manajemen laba dengan menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya 

mendatang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan laba di periode yang akan datang. 

2. Creative acquisition accounting 
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Teknik ini dilakukan dengan akuisisi yang menghapuskan biaya riset dan biaya investasi 

lain yang masih dalam proses untuk mengurangi beban amortisasi guna meningkatkan laba 

dimasa mendatang. 

3. “Cookie Jar”reserves 

Merupakan metode dimana manajemen memperbesar cadangan di periode keuangan yang 

sangat baik untuk kemudian digunakan pada saat perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. 

4. Abusing the materiality concept 

Secara hati-hati dan sengaja melakukan kesalahan  pencatatan dalan laporan keuangan  

dengan asumsi tidak memiliki dampak yang material, sehingga hal ini sering kali diabaikan 

oleh auditor. 

5. Improper revenue recognition 

Perusahaan mengakui laba lebih besar dengan cara mengakui pendapatan di masa 

mendatang sebagai pendapatan periode berjalan atau memindahkan biaya periode berjalan 

ke periode di masa mendatang untuk tujuan peningkatan laba, dan sebaliknya. 

Dalam kaitannya dengan teori agensi, motivasi manajemen akrual dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu opportunistic dan signaling (Beaver, 2002). 

Motivasi opportunistic terkait dengan kompensasi yang akan diterima oleh manajemen 

atau agent, sedangkan motivasi signaling berhubungan dengan kemakmuran para 

pemegang saham atau principals (Sunarto, 2009). Beaver (2002) menunjukkan bahwa 

dalam manajemen akrual, perusahaan dapat melakukan manajemen laba melalui 

beberapa karakteriksik perusahaan seperti income smoothing dan loss avoidance. Income 

Smoothing dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah menggunakan indeks 

Eckel. Loss avoidance merupakan perilaku manajemen laba yang fokus pada laporan 
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laba rugi dengan cara menghindari kerugian atau laba negatif (Burgstahler & Eames, 

2003) dalam Sunarto (2009). 

Scott (2011: 426-435) menjelaskan ada berbagai motivasi manajemen dalam 

melakukan manajemen laba. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Bonus (Bonus purposes) 

Motivasi manajemen melakukan manajemen laba dengan tujuan insentif dibuktikan dari 

hasil penelitian oleh Healy pada tahun 1985. Healy menggunakan bonus plan hypothesis, 

yang menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan perencanaan bonus akan 

memaksimalkan current earnings. 

2. Kontrak utang jangka panjang (Debt contracting motivations) 

Manajemen laba dengan motivasi kontrak utang jangka panjang diprediksi dengan 

menggunakan hipotesis perjanjian utang teori akuntansi positif. Bila pelanggaran perjanjian 

dilakukan akan dikenakan cost yang sangat besar, oleh sebab itu manajer perusahaan 

diharapkan dapat menghindarinya. Semakin dekatnya waktu pelanggaran, para manajer 

memiliki kecenderungan untuk melakukan income shifting agar laba periode yang akan 

dating dapat dipindahkan ke laba periode berjalan. Dalam kondisi ini, manajemen laba 

digunakan sebagai alat untuk mengurangi probability pelanggaran perjanjian dalam kontrak 

utang. 

3. Untuk memenuhi harapan para investor dan menjaga reputasi (To meet investor’s earnings 

expectations and maintain reputation) 

Kegagalan dalam mencapai ekspektasi laba investor memiliki dampak langsung bagi harga 

saham perusahaan dan biaya modal dikarenakan investor menurunkan probabilitas baiknya 

kinerja perusahaan di masa depan. Hal ini membawa efek tidak langsung bagi reputasi 

manajer yang gagal memenuhi harapan para investor. Oleh sebab itu, mencapai target laba 

investor menjadi insentif yang sangat penting bagi manajer. 
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4. Penawaran Saham Perdana (Initial public offering) 

Perusahaan yang melakukan IPO tentu saja belum memiliki harga pasar. Untuk itu, ada 

kemungkinan manajer me-manage laba yang dilaporkan dalam prospektus dengan harapan 

dapat meningkatkan harga saham mereka. Informasi tersebut penting karena akan 

mempengaruhi keputusan investor. 

2.1.6. Kinerja Perusahaan 

Kondisi dan kinerja perusahaan dapat tercermin dari laporan keuangan perusahaan. 

Laporan Laba Rugi mengukur kinerja perusahaan pada tanggal neraca (Subramanyam 

dan Wild, 2010: 24). Indikator kinerja perusahaan yang umum digunakan adalah analisis 

rasio, terutama rasio-rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Analisis 

rasio-rasio profitabilitas tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat pengembalian aset (Return On Asset-ROA) 

ROA merupakan tingkat pengembalian atas aset, dimana rasio ini menentukan jumlah 

pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan 

pendapatan bersih dengan total aset (Keown et.al., 2008: 80). Sedangkan perhitungan ROA 

menurut Subramanyam & Wild (2010:44) adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =   
𝑁𝑒𝑡  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝑖nterest  expenses  ×  (1 − 𝑡𝑎𝑥  𝑟𝑎𝑡𝑒)

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

2. Margin laba operasi (Operating Profit Margin-OPM) 

OPM menunjukkan keefektifan manajemen dalam mengelola laporan keuangan perusahaan 

yang diukur dengan membandingkan  laba usaha terhadap penjualan (Keown et.al., 2008: 

80-81).   Perhitungan tersebut juga sesuai dengan Subramanyam & Wild (2010:45). 

𝑂𝑃𝑀 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

PENGARUH MANAJEMEN..., SUCI HANDINI, 2013



	  

32	  
	  

3. Margin laba bersih (Net Profit Margin-NPM) 

NPM diukur dengan pendapatan bersih perusahaan sebagai persentase dari perusahaan 

(Keown et.al., 2008: 81). 

𝑁𝑃𝑀 =   
𝑁𝑒𝑡  𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

2.1.7. Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan penelitian ini. Di tahun 

2010, Quagli dan Ricciardi meneliti hubungan manajemen modal dan manajemen laba dengan 

adopsi IAS 39 Amandemen Oktober 2008. Dalam penelitian ini, digunakan 71 Bank Holding 

Companies yang listed  di European Stock Market. Periode sampel yang diteliti dimulai dari 

tahun 1989 atau tahun terdahulu sampai dengan tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan kepada 

institusi perbankan karena menurut Quagli dan Ricciardi, bank lebih mungkin mempunyai 

ketertarikan dalam melakukan reklasifikasi karena aktivitasnya yang terkait investasi dan 

komersial. Jurnal ini memuat 6 variabel independen dan 2 variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan mengembangkan beberapa kerangka hipotesis yang memiliki hasil antara lain, 

adanya hubungan probabilitas untuk mereklasifikasi asset keuangan dengan kebijakan 

manajemen laba masa lalu, serta adanya kemungkinan penggunaan reklasifikasi untuk 

menghindari kinerja yang buruk pada tahun 2008 yang berhubungan positif dengan dimensi 

perusahaan. 

Fiechter (2010) menganalisis mengenai dampak reklasifikasi aset terhadap 

laporan keuangan bank-bank di Eropa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh amandemen 

IAS 39 oleh IASB sebagai tanggapan atas krisis  keuangan 2008 yang memperbolehkan 

entitas untuk mereklasifikasi aset keuangan non derivatif kategori Trading dan Available 

for Sale. Penelitian ini dilakukan dengan sampel 219 European Banks dengan periode 

penelitian dari bulan Juli hingga Desember 2008. Dari penelitian ini ditemukan hampir 
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satu per tiga bank mengambil manfaat yang sangat besar dari peluang reklasifikasi yang 

ada. Bank-bank yang melakukan reklasifikasi menghindari dampak substansi atas 

kerugian fair value. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan 

ROA, ROE dan book value equity serta ketentuan kecukupan modal. Maka dampaknya, 

amandemen IAS 39 hanya akan digunakan sebagai treatment jangka pendek untuk 

memperbaiki dampak atas kondisi pasar yang tidak biasa, bukan untuk perubahan 

berkelanjutan standar akuntansi untuk instrumen keuangan. 

Sturk & Evertsson (2010) mencari tahu apakah bank-bank di negara-negara 

Eropa Timur dan Atlantik Utara (Nordic) melakukan reklasifikasi instrumen keuangan 

pada laporan keuangan tahun 2008 dan 2009. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan 71 European Banks sebagai sampel dengan periode penelitian dari tahun 

2007 hingga tahun 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 47% sampel 

melakukan reklasifikasi instrumen keuangan pada tahun 2008 dan 12% sampel 

melakukan reklasifikasi instrumen keuangan di tahun 2009. Terjadi peningkatan laba 

bersih dan ROE meningkat secara signifikan pada bank-bank yang melakukan 

reklasifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peluang reklasifikasi yang diberikan 

sebagian besar digunakan oleh  bank untuk meningkatkan net income dan ROE. Indikasi 

lainnya adalah penggunaan reklasifikasi untuk meningkatkan profit oleh manajemen 

untuk kepentingan mereka sendiri. 

Kholmy & Ernstberger (2010) melalui penelitiannya mencoba menganalisa 

determinan dan konsekuensi penggunaan opsi reklasifikasi instrumen keuangan dari 

kategori fair value menjadi kategori yang diukur at cost atau amortized cost. Dalam 

penelitian ini digunakan 101 bank dari 15 negara-negara Eropa sebagai sampel. Periode 

penelitian ini adalah dari tahun 2007 hingga tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut 
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ditemukan bahwa penggunaan opsi reklasifikasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang 

diteliti, antara lain ukuran bank, profitabilitas, ulasan analis, dan tradisi hukum pada 

suatu negara. Mereka juga menemukan bukti bahwa bank-bank menggunakan  opsi ini 

untuk menghadapi spread bid-ask yang lebih tinggi setelah mengungkapkan 

keputusannya untuk melakukan reklasifikasi. 

Peneliti lainnya adalah Bischof et al. (2011). Berbeda dengan peneliti-peneliti 

sebelumnya, mereka melihat hubungan penggunaan opsi reklasifikasi yang dikaitkan 

dengan footnote pengungkapan ketentuan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 302 

Bank sampel dari 39 negara dengan periode penelitian dari Oktober 2008 hingga 

September 2009. Penelitian ini memiliki delapan variabel independen, yang terdiri dari 

regulatory capital restriction, AFS prudential filter, kualitas pelaporan, reklasifikasi 

yang diharapkan, reklasifikasi, earnings surprise, kelengkapan pengungkapan, dan 

accounting slack, reklasifikasi potensial, no loss target sebagai variabel kontrol. Variabel 

Independen penelitian ini ada lima, yaitu reklasifikasi, reklasifikasi AFS, abnormal 

return, dan bid-ask spread. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 

penggunaan opsi reklasifikasi oleh bank untuk menahan informasi material yang 

potensial dengan tidak mematuhi ketentuan pengungkapan yang seharusnya. Selain itu, 

mereka juga menemukan pemanfaatan ketentuan reklasifikasi oleh sebagian kecil sampel 

bank dengan kesulitan keuangan yang serius dan hal itu terlihat dari return saham 

abnormal di sekitar waktu pengumuman peraturan. 

Guo & Matovu secara empiris ingin mengungkapkan bagaimana bank-bank 

Eropa dari region yang berbeda-beda menggunakan reklasifikasi sebagai strategi untuk 

mengatasi permasalahan aset keuangan, dan bagaimana aktivitas reklasifikasi berkaitan 

dengan perbedaan karakteristik bank. Mereka meneliti 53 bank sampel dengan periode 
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penelitian pada tahun 2008. Penelitian ini mempunyai 8 variabel independen dan 2 

variabel dependen. Variabel independennya terdiri dari wilayah, jenis operasional bank, 

wilayah operasional bank, ukuran bank, rasio leverage, CAR, ROE, dan loan loss 

provition/total assets. Variabel dependen penelitian ini terdiri dari probabilitas 

reklasifikasi dan level pengungkapan.  Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa 

amandemen baru IAS membantu bank dengan kondisi yang sedang mengalami 

penurunan dan menghindari impairment losses di masa yang akan datang.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Chee Yeow Lim & Chu Yeong Lim (2012). 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin mengungkapkan pengaruh 

pemilihan reklasifikasi terhadap earnings forecast oleh analis pada tahun 2008-2009. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 79 bank. Variabel-variabel 

yang diteliti antara lain terdiri dari Amandemen IAS, ukuran perusahaan, earnings 

surprise, kerugian akuntansi, analyst coverage, stabilitas keuangan bank, laba actual, 

volatilitas laba, EPS, common law, transparansi pengungkapan, dan market to book ratio 

sebagai variabel independen. Sementara variabel independennya adalah keakuratan 

peramalan dan dispersi peramalan. Hasil penelitian menunjukkan pemilihan reklasifikasi  

dapat mengurangi akurasi peramalan laba dan peningkatan dispersi peramalan untuk 

tahun berikutnya. Dengan kata lain, reklasifikasi dapat mengurangi kemampuan analis 

keuangan untuk memprediksi laba pada saat krisis dimana ketidakpastian dan volatilitas 

meningkat. 

Di Indonesia sendiri, penelitian terkait dengan PSAK No.55 masih belum banyak 

dilakukan. Aminullah (2007) melakukan sebuah studi literatur untuk mengetahui 

implikasi penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) pada institusi perbankan. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggali informasi terkait baik melalui literatur, maupun dengan 
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wawancara bersama narasumber dari Bank Indonesia yang termasuk anggota tim 

perumus exposure draft PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006). Hasil penelitian tersebut antara 

lain mengenai metode pilihan nilai wajar (Fair Value Option - FVO) yang dalam PSAK 

No.55 (Revisi 2006) untuk menjawab masalah accounting mismatch. Selain itu, metode 

penyisihan kredit menurut PSAK No.55 (Revisi 2006) akan lebih mencerminkan 

keadaan bank yang sesungguhnya. 

Anggraita (2012) meneliti dampak penerapan PSAK No.50 dan 55 (Revisi 2006) 

terhadap manajemen laba di perbankan. Penelitian dilakukan dengan jumlah sampel 

sebanyak 36 bank dengan periode pengamatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2010. Variabel penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen (komponen diskresioner 

CKPN), dan enam variabel dependen (penerapan PSAK 50/55, kulitas corporate 

governance, auditor spesialis industri, struktur kepemilikan, serta variabel kontrol 

pertumbuhan dan ukuran bank). Secara keseluruhan hasil penelitian ini menemukan 

adanya penurunan praktik manajemen laba di perbankan setelah penerapan PSAK No.50 

dan 55 (Revisi 2006). Hal tersebut diduga karena penghitungan CKPN yang harus 

berdasarkan data histori default kredit bank selama tiga sampai lima tahun sebelumnya, 

sehingga sulit untuk melakukan manajemen laba. 

Selanjutnya pada tahun 2012, Yuliana mencoba meneliti lebih lanjut mengenai 

FVO. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan 68 bank sampel dengan 

periode penelitian dari Q1 2010 sampai dengan Q2 2011. Variabel penelitian ini terdiri 

atas 6 variabel independen (FVO dengan tujuan accounting mismatch, FVO liabilitas 

keuangan, hedge, ATMR, regional, aktivitas utama bank) dan 1 variabel dependen yaitu 

volatilitas earnings. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan FVO pada bank-bank 

sampel dengan tujuan utama untuk mengurangi accounting mismatch berpengaruh 
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signifikan terhadap tingkat volatilitas earnings. Penerapan FVO dalam liabilitas 

keuangan pada bank juga berpengaruh signifikan terhadap volatilitas earnings. 

Tabel 2.2. 

Rangkuman Penelitian Sebelumnya 

No Judul & Peneliti Sampel Variabel Hasil 
1 The IAS 39-

October 2008 
amandements as 
another 
opportunity of 
earnings  
management: an 
analysis of the 
European banking 
industry (Alberto 
Quagli & 
Maurizio 
Ricciardi, Juli 
2010) 

71 European 
Banks (1989 
to 2007) 

Independen: 
• Indeks income smoothing 

(IS) 
• Manajemen laba accrual 

(EM2) 
• Kinerja bank masa lalu 

(MROA) 
• Kinerja bank pada tahun 

reklasifikasi (ROA08re) 
• Total aset (lnTA) 
• Rasio common equity per 

total aset pada tahun 
reklasifikasi (E/A08re) 

• Loan loss provisions 
(LLP) 

• Tier 1 
Dependen: 

• Probabilitas reklasifikasi 
• Income effect of 

reclassification (Y2) 
• Capital performance index 

(Y3) 

• IS tidak berhubungan 
signifikan terhadap 
probabilitas reklasifikasi 

• EM2 berhubungan 
signifikan negatif terhadap 
probabilitas reklasifikasi 

• MROA tidak berhubungan 
signifikan terhadap 
probabilitas reklasifikasi 

• ROA08re berhubungan 
signifikan negatif terhadap 
probabilitas reklasifikasi 

• lnTA berhubungan 
signifikan positif terhadap 
probabilitas reklasifikasi 

• EM2 berhubungan 
signifikan positif terhadap 
Y2 

• ROA08re berhubungan 
signifikan negatif terhadap 
Y2 

• EM2 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Y3 

• E/A08re berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
Y3 

• LLP tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
probabilitas reklasifikasi 

• LLP berhubungan 
signifikan terhadap Y2 

• TIER1 berhubungan 
signifikan terhadap Y3 

2 Reclassification of 
Financial Assets 
under IAS 39: 
Impact on 
European Bank's 
Financial 
Statements (Peter 
Fiechter, 2010) 

219 Europen 
banks (July to 
December 
2008) 

Independen: 
• Profitabilitas (ROA, ROE) 
• Rasio-rasio modal 

(Leverage, Tier 1, Capital 
Adequacy) 
Dependen: 

• Nilai reklasifikasi pada 1 
Juli 2008 s/d 31 
Desember 2008 

• Satu per tiga bank sampel 
secara ekstensif 
menggunakan peluang yang 
diberikan dari amandemen 
dan ditemukan dampak 
yang positif dan signifikan 
terhadap indikator kunci 
keuangan (seperti ROA, 
ROE, LEV, TIER1, dan 
CAPAD/CAR) pada bank 
sampel tersebut 

• Secara umum ditemukan 
perbedaan rata-rata masing-
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No Judul & Peneliti Sampel Variabel Hasil 
masing variabel sebelum 
dan sesudah reklasifikasi 

3 Reclassifications 
of financial 
instruments in the 
Nordic countries: 
The effect of the 
reclassification 
amandements on 
Nordic banks 
financial 
statements of 2008 
and 2009 
(Madeleine Sturk, 
and Marina 
Valkonen 
Evertsson, Juni 
2010) 

38 Banks 
(2007 to 
2009) 

• ROA 
• ROE 
• ROA if not reclassified 
• ROE if not reclassified 
• Change in ROA 
• Change in ROE 
• Amount reclassified in 

relation to assets 
• Amount reclassified in 

relation to equity 

• 47% sampel melakukan 
reklasifikasi instrumen 
keuangan pada tahun 2008 
dan 12% pada tahun 2009 
• ROE meningkat secara 
signifikan dibandingkan jika 
bank tidak melakukan 
reklasifikasi instrumen 
keuangan 
• Ditemukan tendensi pada 
bank-bank sampel yang 
lebih besar dan kurang 
profitabel untuk 
menggunakan reklasifikasi 
instrumen keuangan untuk 
lingkup yang lebih luas 
• Perubahan dari nilai wajar 
sebagai metode valuasi 
instrumen keuangan, sejak 
munculnya kritik besar-
besaran terhadap hal 
tersebut, menjadi tidak 
dimungkinkan 

4 Reclassification of 
financial 
instruments in the 
financial crisis- 
Empirical 
evidence from the 
Europe banking 
sector (Khaled 
Kholmy & Jürgen 
Ernstberger, Maret 
2010) 

101 bank dari 
15 negara-
negara Eropa 

Independen: 
• Perubahan kinerja tahun 

2007 dan 2008 (ΔROE) 
• Market to book ratio 

periode puncak krisis 
keuangan 2008 s/d akhir 
tahun 2008 

• Total nilai buku ekuitas 
• Ukuran bank 
• Law, merupakan variabel 

dummy dengan kriteria 1 
jika bank berada di 
negara common law, dan 
0 untuk yang lainnya 

• Jumlah analis 
• Rata-rata kapitalisasi 

pasar dari modal bank 10 
hari sebelum dan sesudah 
publikasi laporan 
keuangan 

• Volatilitas saham 
• Rasio trade over shares 

selama tahun fiscal 
terhadap jumlah rata-rata 
saham beredar tahunan 

• Reklasifikasi, merupakan 
variabel dummy dengan 
kriteria 1 jika bank 
melakukan reklasifikasi 
dan 0 jika sebaliknya. 

• Periode publikasi laporan 

• Bank dengan profitabilitas  
dan kinerja pasar modal 
yang buruk memiliki 
kecenderungan untuk 
melakukan reklasifikasi 
aset, dan bank yang besar 
lebih memilih untuk 
melakukan reklasifikasi 

• Bank dengan rasio equity-to 
assets yang relatif kecil 
lebih cenderung untuk 
melakukan reklasifikasi ke 
dalam LAR atau HTM guna 
menghindari volatilitas 
yang lebih besar pada 
modal. berlawanan dengan 
prediksi peneliti, tidak 
dapat dideteksi penjelasan 
yang signifikan untuk 
model penelitian ini 

• Beberapa bukti 
menunjukkan bahwa bank 
yang menggunakan opsi 
menunjukkan spread bid-
ask yang lebih tinggi 
setelah mengungkapkan 
tujuan mereka untuk 
menggunakan opsi 
reklasifikasi 
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No Judul & Peneliti Sampel Variabel Hasil 
keuangan 
Dependen 

Dependen: 
• Reklasifikasi, merupakan 

variabel dummy dengan 
kriteria 1 jika bank 
melakukan reklasifikasi 
dan 0 jika sebaliknya 

• Proporsi reklasifikasi ke 
dalam LAR dan HTM 

• Rata-rata spread bid-ask 
harga penutupan 10 hari 
sebelum dan sesudah 
publikasi laporan 
keuangan 

5 Fair Value 
Reclassifications 
of Financial 
Assets during the 
Financial Crisis 
(Jannis Bischof, 
Ulf Briiggemann, 
and Holger Daske, 
Juli 2011) 

302 Banks 
from 39 
countries 
(October 2008 
to september 
2009) 

Independen: 
• Perbedaan CAR bank 

dengan ketentuan 
minimum CAR di suatu 
negara 

• AFS prudential filter 
• Kualitas pelaporan 

(transparansi) 
• Variabel kontrol 

(accounting slack, 
reclassification potential, 
no loss target) 

• Expected Reclassification 
• Reklasifikasi, merupakan 

variabel dummy dengan 
kriteria 1 jika bank 
melakukan reklasifikasi 
dan 0 jika sebaliknya 

• Earnings surprise 
• Kelengkapan 

pengungkapan (IFRS 7) 
Dependen: 

• Recl_Dummy: 1 jika bank 
melakukan reklasifikasi 
aset trading atau AFS, 
dan 0 untuk yang lainnya 

• AFSRecl_Dummy: 1 jika 
bank mereklasifikasi aset 
AFS 

• Abnormal return saat 
pengumuman opsi 
reklasifikasi pada 13 dan 
14 Oktober 2008 

• Abnormal stock return 
• Nilai tengah dari quoted 

spread harian 

• Lebih dari satu per tiga 
sampel memilih untuk 
mereklasifikasi beberapa 
aset keuangan 

• Insentif untuk menggunakan 
opsi reklasifikasi yang 
diperlonggar dari 
sebelumnya, oleh negara 
dengan ketentuan kehati-
hatian yang spesifik 
memiliki tendensi yang 
terkait antara fair value 
accounting dan ketentuan 
permodalan 

• Beberapa bank 
menggunakan opsi 
reklasifikasi untuk menahan 
informasi material yang 
potensial dengan tidak 
mematuhi ketentuan 
pengungkapan footnote 
yang seharusnya 

• Sebagian kecil bank 
menghadapi kesulitan 
keuangan yang serius, 
manfaat dari adanya 
peraturan tercermin dalam 
return saham yang 
abnormal di sekitar waktu 
pengumuman .peraturan 

6 The impact of 
accounting 
regualoty change 
on banks: A study 

53 banks 
(2008) 

Independen: 
• Region 
• Tipe operasional (0 untuk 

tradisional, 1 jika 

• Bank yang beroperasi di 
area EU-Wide lebih 
cenderung untuk 
mengadopsi opsi 
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No Judul & Peneliti Sampel Variabel Hasil 
on the 
reclassification of 
financial assets 
(Qiang Guo, 
Maliza Matovu) 

termasuk investment 
banking insurance) 

• Wilayah operasional (0 
untuk regional, 1 untuk 
Eropa) 

• Bank size 
• Rasio leverage (DER) 
• CAR 
• Profitabilitas (ROE) 
• Loan loss provision/Total 

assets 
Dependen: 

• Probabilitas reklasifikasi 
• Tingkat pengungkapan 

reklasifikasi 
• Bank dengan ukuran 

moneter yang lebih besar 
lebih cenderung untuk 
mereklasifikasi aset 
keuangan 

• Bank dengan ROE yang 
lebih rendah lebih 
cenderung untuk 
mereklasifikasi aset 
keuangan 

• Bank yang beroperasi di 
daerah-daerah maju 
memiliki tingkat 
pengungkapan yang lebih 
tinggi 

• Bank dengan tingkat 
leverage yang lebih tinggi 
memiliki tingkat 
pengungkapan yang lebih 
tinggi 

7 IAS 39 
Reclassification 
Choice and 
Analyst Earnings 
Forecast 
Properties (Chee 
Yeow Lim, Chu 
Yeong Lim, and 
Gerald J.Lobo, 
September 2012) 

79 Banks 
(2008 to 
2009) 

Independen: 
• Reklasifikasi, merupakan 

variabel dummy dengan 
kriteria 1 jika bank 
melakukan reklasifikasi 
dan 0 jika sebaliknya 

• Ukuran perusahaan (Ln 
Equity market value) 

• Earnings surprise 
• Kerugian akuntansi, 

merupakan variabel 
dummy dengan kriteria 1 
jika laba negatif, dan 0 
untuk yang lainnya 

• Ln jumlah analis 
• Stabilitas keuangan bank 
• Laba aktual 
• Volatilitas laba 
• EPS 
• Comlaw, merupakan 

variabel dummy dengan 
kriteria 1 jika bank berada 
di negara common law, 
dan 0 untuk yang lainnya 

• Indeks pengungkapan 
• Market to book ratio 

Dependen: 
• Keakuratan Peramalan 
• Dispersi peramalan 

• Opsi reklasifikasi 
berhubungan signifikan 
negatif terhadap akurasi 
dan dispersi peramalan 

• Ukuran perusahaan 
berhubungan signifikan 
negatif terhadap akurasi 
peramalan 

• Kerugian akuntansi 
berhubungan signifikan 
negatif terhadap akurasi 
peramalan 

• Ln jumlah analis 
berhubungan signifikan 
positif terhadap akurasi 
peramalan 

• Indeks pengungkapan 
berhubungan signifikan 
positif terhadap akurasi 
peramalan 

• Comlaw berhubungan 
signifikan negatif terhadap 
dispersi peramalan 

8 Implikasi 
penerapan PSAK 
50 dan PSAK 55 
revisi 2006 pada 
institusi 
perbankan: Sebuah 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
metodologi studi literatur dan wawancara 
dengan narasumber dari BI yang 
merupakan anggota tim perumusan 
exposure draft PSAK 50 dan 55 Revisi 
2006 

• PSAK 55 Revisi 2006 
memberikan penjelasan 
yang lebih tegas tentang 
bagaimana hierarki 
pengukuran nilai wajar 
yang digunakan 
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No Judul & Peneliti Sampel Variabel Hasil 
studi literatur 
(Jagatsyah 
Aminullah, 2007) 

• Sebelum dikeluarkan 
PSAK 50 dan PSAK 55 
Revisi 2006 terdapat 
mismatch pada pencatatan 
akuntansi aset keuangan 
dan kewajiban keuangan 

• PSAK 55 Revisi 2006 
memperkenalkan pilihan 
nilai wajar (fair value 
option) untuk menjawab 
masalah accounting 
mismatch. Namun hal ini 
menimbulkan 
permasalahan own credit 
risk 

• Penyisihan kerugian kredit 
menurut PSAK 55 Revisi 
2006 akan lebih 
mencerminkan keadaan 
bank sesungguhnya 

9 Dampak 
penerapan PSAK 
50/55 (revisi 
2006) terhadap 
manajemen laba di 
perbankan: 
Peranan 
mekanisme 
corporate 
governance, 
struktur 
kepemilikan dan 
kualitas audit 
(Viska Anggraita, 
2012) 

36 bank 
periode 2009 
sampai 
dengan 2010 

Independen: 
• Penerapan PSAK 50/55 
• Kualitas corporate 

governance internal 
• Auditor spesialis industri 
• Struktur kepemilikan 

(keluarga dan asing) 
• Variabel kontrol 

(pertumbuhan dan ukuran 
bank) 

Dependen: 
• Komponen diskresi 

CKPN 

• Penurunan manajemen laba 
setelah penerapan PSAK 
50/55 (revisi 2006) 

• Mekanisme corporate 
governance dan kontrol 
keluarga melemahkan 
penurunan manajemen laba 
setelah penerapan PSAK 
50/55 (revisi 2006) 

• Kendali asing dan kualitas 
auditor menguatkan 
penurunan manajemen laba 
setelah penerapan PSAK 
50/55 (revisi 2006) 

10 Penyisihan 
kerugian kredit 
menurut PSAK 55 
Revisi 2006 akan 
lebih 
mencerminkan 
keadaan bank 
sesungguhnya Q1 
2010 - Q2 2011 ( 
Indah Yuliana, 
2012) 

68 bank 
periode Q1 
2010 sampai 
dengan Q2 
2011 

Independen: 
• Fair value option 

(accounting mismatch): 
variabel dummy dengan 
kriteria 1 bila bank 
menyatakan dalam 
catatan atas laporan 
keuangan bahwa 
penerapan FVO bertujuan 
untuk mengurangi 
accounting mismatch, dan 
0 untuk sebaliknya 

• Fair value option 
(financial liabilities): 
variabel dummy dengan 
kriteria 1 bila FVO 
diterapkan untuk liabilitas 
keuangan dan 0 untuk 
sebaliknya 

• Hedge: variabel kontrol 
dummy dengan kriteria 1 

• Penerapan FVO pada bank 
dengan tujuan utama untuk 
mengurangi accounting 
mismatch berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat 
volatilitas earnings 

• Penerapan FVO dalam 
liabilitas keuangan pada 
bank berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
volatilitas earnings 
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No Judul & Peneliti Sampel Variabel Hasil 
bila bank menerapkan 
akuntansi lindung nilai 
sesuai PSAK No.55 
(Revisi 2006), dan 0 
untuk sebaliknya 

• Aktiva Tertimbang 
Menurut Risiko (ATMR) 

• Regional: variabel kontrol 
dummy dengan kriteria 1 
bila bank beroperasi di 
lingkup regional, dan 0 
untuk sebaliknya. 

• Saving & lending: 
variabel kontrol dummy 
dengan kriteria 1 bila 
bank dengan aktivitas 
utama saving &  lending, 
dan 0 untuk sebaliknya. 
Dependen: 

• Volatilitas earnings: 
dihitung dengan standar 
deviasi (EBT/TA) 

Sumber: Analisis Peneliti 

2.2. Rerangka Pemikiran 

2.2.1.  Agensi Teori, Probabilitas Reklasifikasi, Manajemen Laba, dan Kinerja 

Perusahaan 

Dalam model agensi yang memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan, menurut Lambert (2001) dalam Sunarto (2009), dalam kesepakatan antara 

pemilik dan agen diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik (principal), dan 

dapat memuaskan serta menjamin manajemen (agent) untuk menerima reward. Kedua 

manfaat tersebut didasarkan pada kinerja perusahaan. Menurut Penman (2003), kinerja 

perusahaan tersebut umumnya diukur dengan ukuran kinerja profitabilitas. Hal tersebut 

dapat diukur melalui penyajian laporan keuangan perusahaan oleh manajemen kepada 

pemilik. Konflik kepentingan yang ada antara manajemen dan pemilik perusahaan inilah 

yang dapat menjadi motivasi bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba agar 

kinerja perusahaan dapat sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat memenuhi 
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kepentingan kedua pihak. Reklasifikasi aset keuangan dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai salah satu upaya manajemen laba guna menghindari kerugian di masa yang akan 

datang, sehingga akan mempengaruhi pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan agar 

menjadi lebih baik. 

2.2.2. Manajemen Laba dan Probabilitas Reklasifikasi 

IASB mencatat bahwa dengan memperbolehkan suatu entitas untuk melakukan 

reklasifikasi akan mendorong mereka untuk melakukan manajemen laba guna 

menghindari future fair value gains/losses pada aset yang direklasifikasi (IASB, 2008, 

BC104B, p. 10, dalam Quagli & Ricciardi : 2010). Ketentuan reklasifikasi aset keuangan 

yang diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2006) merupakan suatu langkah untuk 

meningkatkan kualitas akuntansi yang diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen 

laba pada perusahaan. Guo & Matovu dalam penelitiannya menemukan adanya 

penerapan opsi reklasifikasi oleh bank-bank sampel yang digunakan untuk mengambil 

manfaat terhadap efek profit yang positif. Quagli & Ricciardi (2010) memiliki hasil 

penelitian yang menunjukkan signal manajemen laba akrual yang sangat signifikan 

dengan efek marginal terbesar, hal ini menunjukkan hubungan manajemen laba dan 

reklasifikasi pada bank-bank sampel yang diteliti. 

2.2.3. Kinerja Prusahaan dan Probabilitas Reklasifikasi 

Hubungan antara kedua variabel ini dapat dilihat dari beberapa penelitian 

terdahulu. Fiechter (2010) menemukan adanya dampak yang positif penggunaan peluang 

reklasifikasi aset keuangan menurut IAS 39 amandemen 2008 dengan indikator kunci 

keuangan dari satu per tiga sampel yang ia teliti. Indikator kunci keuangan yang 

digunakan dalam penelitian itu antara lain adalah ROA, ROE, leverage, tier 1, dan 
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capital adequacy. Menurut Kholmy dan Ernstberger (2010), bank dengan profitabilitas 

dan kinerja pasar modal yang buruk memiliki kecenderungan untuk melakukan 

reklasifikasi aset. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Quagli dan Ricciardi 

(2010) yang menemukan bukti penggunaan reklasifikasi guna menghindari kinerja yang 

buruk pada tahun amandemen IAS 39. 

2.2.4. Ukuran Perusahaan dan Probabilitas Reklasifikasi 

Penelitian-penelitian sebelumnya (Kholmy & Ernstberger, 2010), (Lim & Lim 

2012), (Quagli & Ricciardi, 2010), (Sturk & Evertsson, 2010) mengidentifikasi variabel-

variabel yang cenderung mempengaruhi pilihan reklasifikasi, dan salah satu variabel 

tersebut adalah ukuran perusahaan. Sturk & Evertsson (2010), menemukan tendensi pada 

bank-bank sampel yang lebih besar dan kurang profitable untuk menggunakan 

reklasifikasi instrumen keuangan untuk lingkup yang lebih luas. Kholmy & Ernstberger 

(2010) beragrumen bahwa bank yang lebih besar lebih memiliki keinginan untuk 

melakukan reklasifikasi dikarenakan tingginya tekanan pasar saham yang mereka 

rasakan bila dibandingkan dengan bank-bank yang lebih kecil. 

2.2.5. Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK No.55 (Revisi 

2006) 

Ketentuan reklasifikasi aset keuangan yang lebih diperketat dari sebelumnya 

dalam PSAK No.55 (Revisi 2006) memberikan ruang yang lebih sempit bagi manajemen 

untuk melakukan manajemen laba. Penelitian terkait manajemen laba sebelum dan 

sesudah implementasi PSAK No.55 (Revisi 2006) telah dilakukan oleh Anggraita 

(2012). Dalam penelitiannya ditemukan adanya penurunan praktik manajemen laba di 
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Variabel Independen: 

Kinerja perusahaan  

Income Smoothing 

Manajemen laba 

Variabel Dependen: 

Probabilitas	  Reklasifikasi	  

perbankan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) setelah penerapan 

PSAK No. 50 dan 55 (Revisi 2006). 

2.2.6. Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.3. 

Rerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sumber: Analisa Peneliti 

Variabel penelitian yang digunakan adalah probabilitas reklasifikasi sebagai 

dependen variabel, sedangkan variabel indeks income smoothing, manajemen laba dan 

kinerja perusahaan sebagai variabel independen, dan ukuran perusahaan merupakan 

variabel kontrol. Dari variabel-variabel tersebut dikembangkan kerangka pemikiran 

seperti di atas. 

2.3. Hipotesis 

Atas dasar rerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis 

penelitian dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah satu (1) sampai dengan empat 

(4) mengenai probabilitas reklasifikasi, manajemen laba dan profitabilitas.  

Ukuran Perusahaan 
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Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1a : Income smoothing berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 

H1b : Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 

H2 : Kinerja perusahaan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 

H3 : Kebijakan manajemen laba dan kinerja perusahaan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 

H4a : Rata-rata indeks perataan laba sebelum penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

lebih kecil daripada rata-rata indeks perataan laba setelah penerapan PSAK No.55 

(Revisi 2006) 

H4b : Rata-rata manajemen laba sebelum penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) lebih 

kecil daripada rata-rata indeks perataan laba setelah penerapan PSAK No.55 

(Revisi 2006) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan sasaran untuk mengungkapkan pengaruh manajemen laba 

dan kinerja perusahaan terhadap keputusan reklasifikasi aset keuangan pada perusahaan 

perbankan di Indonesia. Objek penelitian ini terdiri dari lima variabel yang diuji. Variabel-

variabel tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu variabel dependen dan independen.  

Variabel dependen penelitian ini adalah reklasifikasi, dan variabel independen terdiri atas income 

smoothing, manajemen laba  dan kinerja perusahaan serta ukuran perusahaan yang merupakan 

variabel kontrol penelitian. Penelitian ini adalah penelitian dengan tujuan hypothesis testing. 

Menurut Sekaran & Bougie (2010), hypothesis testing digunakan untuk menjelaskan hubungan 

tertentu, dan digunakan untuk menjelaskan varians variabel terkait atau untuk memprediksi hasil-

hasil organisasional. 

3.1.1. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Agar lebih representatif, maka 

pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling 

adalah metode pemilihan sampel secara selektif menggunakan ktiteria tertentu agar sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2008 sampai dengan 2011. Pemilihan periode ini didasarkan pada cut off penerapan 

efektif PSAK No.55 (Revisi 2006) pada 1 Januari 2010. 

2. Bank Umum mempublikasikan laporan keuangannya secara periodik setiap tahunnya untuk 

periode 31 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember 2011 pada website Indonesian 

stock exchange, Bank Indonesia dan atau website bank terkait. 

3. Bank Umum telah menerapkan PSAK No.55 (Revisi 2006) per 1 Januari 2010. 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data dan Data yang Dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu ”Information 

gathered by someone other than the researcher conducting the current study” (Sekaran et.al, 

2010). Data tersebut diperoleh dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (Audited) bank-

bank sampel yang dipublikasikan melalui e-library Bursa Efek Indonesia, situs www.idx.co.id, 

www.bi.go.id, dan atau situs bank terkait. Penghimpunan data disesuaikan dengan periode 

penelitian dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan berbagai teori yang diperlukan dalam mendukung 

penyelesaikan penelitian ini dengan mempelajari berbagai literatur terkait, baik 

literatur asing maupun lokal. 

2. Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan 

yang dilakukan dengan membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan 

sampel. 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. Data-data sekunder yang terkait dengan variabel penelitian dikumpulkan, 

selanjutnya kumpulan data tersebut diolah menggunakan software SPSS (Statistic 

Product and Service Solution) versi 19. 
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3.3.1.1. Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki enam variabel yang terbagi ke dalam satu variabel 

dependen, yaitu probabilitas reklasifikasi, dan lima variabel dependen, yaitu indeks 

income smoothing, manajemen laba dan kinerja perusahaan serta ukuran perusahaan 

yang merupakan variabel kontrol penelitian ini. 

a. Reklasifikasi (RECLASS) 

Reklasifikasi aset keuangan (RECLASS) merupakan proksi untuk transfer dalam instrumen 

keuangan, yaitu suatu proses memindahkan instrumen keuangan dari satu kategori ke dalam 

kategori lainnya. RECLASS diukur dengan variabel dummy yang dikelompokkan 

berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

0 : Jika sampel tidak melakukan reklasifikasi aset keuangan 

1 : Jika sampel melakukan reklasifikasi aset keuangan 

b. Income smoothing (IS) 

IS merupakan proksi untuk strategi manajemen laba yang digunakan manajer dengan 

meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya 

(Subramanyam & Wild, 2010: 132). Indeks income smoothing dihitung dengan membagi 

koefisien variasi perubahan net income dengan koefisien variasi perubahan interest income. 

Menurut Eckel (1981) dalam Quagli dan Ricciardi (2010), rasio ini merupakan indeks 

income smoothing. 

IS = CVΔNi ÷ CVΔIi 

Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, dengan kriteria satu (1) jika perusahaan 

diklasifikasikan sebagai smoother (koefisien variasi kurang dari satu (< 1)), dan nol (0) 

untuk perusahaan non-smoother jika koefisien variasi sama dengan atau lebih dari satu (≥ 1) 

(Sunarto, 2009). 
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Untuk tujuan penelitian ke empat, variabel IS dibagi menjadi IS_BEFORE dan IS_AFTER, 

variabel ini menjadi proksi untuk indeks perataan laba sebelum dan sesudah penerapan 

PSAK No.55 (Revisi 2006). 

c. Manajemen laba (EM) 

Perhitungan manajemen laba ini diadopsi dari jurnal Quagli dan Ricciardi (2010). Variabel 

ini diperoleh dari koefisien korelasi antara perubahan operating accruals dan perubahan 

dalam net cash flows – operating activities. Hubungan yang negatif mengindikasikan 

manajemen laba yang lebih tinggi. 

EM = ρ (ΔACCR, ΔCFO) 

dimana, 

ACCR = Cash flows – Operating activities from operating income 

Untuk tujuan penelitian ke empat, variabel EM dibagi menjadi EM_BEFORE dan 

EM_AFTER, variabel ini menjadi proksi untuk manajemen laba sebelum dan sesudah 

penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). 

Variabel IS dan EM sama-sama digunakan untuk mengukur manajemen laba, dimana IS 

fokus pada akrual, sementara EM juga menangkap perilaku manajemen laba real3. 

d. Kinerja perusahaan (ROA) 

Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penilitian ini adalah rasio Return On 

Assets (ROA). Variabel ini diukur dengan nilai ROA yang dilaporkan perusahaan. 

e. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Variabel ini diproksikan 

dengan SIZE yang merupakan rata-rata nilai logaritma natural dari total aset. 

SIZE = AVERAGE [ln (Total Assets)] 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Hasil konfirmasi melalui e-mail kepada Prof.Alberto Quagli (quaglia@economia.unige.it), 4 Maret 2012 atas jurnal The IAS 39-
October 2008 Amandement as Another Opportunity of Earnings Management: an Analysis of European Banking Industry (2010)	  
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3.3.1.2. Model Penelitian 

Analisis regresi logistik biner dilakukan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya (Ghozali, 2009:71). Pada 

penelitian ini variabel dependen bersifat dicotamus yaitu variabel dummy dengan dua 

kemungkinan keputusan, yaitu melakukan reklasifikasi atau tidak melakukan reklasifikasi, untuk 

itu digunakan model regresi logistik biner. Model ini digunakan untuk hipotesis (1), (2) dan (3). 

Model tersebut adalah sebagai berikut: 

LOGIT RECLASS = α0 +α1ISi +α2EMi +α3ROA +α4SIZEi +εi 

dimana, 

LOGIT RECLASS = E(y) = ln(odds) = Pi (Yi = 1/Xi) 

Pi (Yi = 1/Xi) = !!!  !!!!"!  !!!!!!  !!!!"#  !!!!"#$%  !!"

!!  !!!  !!!!"!  !!!!!!  !!!!"#  !!!!"#$%  !!"
 

Keterangan: 

RECLASS : Probabilitas y = 1 
IS : Income smoothing (1 = Smoother) 
EM : Manajemen laba 
ROA : Kinerja perusahaan 
SIZE : Ukuran perusahaan 
ε : Error 
α : Koefisien regresi 
i : Perusahaan sampel 

 

3.3.1.3. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit) 

Suatu model dikatakan layak atau fit apabila tidak ada perbedaan antara model 

dengan data (Ghozali, 2009: 79). Untuk menguji kelayakan model regresi logistik, 

digunakan tiga kriteria pengujian, yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, 

Classification Plot, dan Nagelkerke R Square.  
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3.3.1.3.1. Hosmer and Lemeshow Test 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% (alpha = 0.05). Hipotesis pengujian 

ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Model regresi logistik cukup mampu menjelaskan data (fit) 

Ha : Model regresi logistik tidak cukup menjelaskan data (tidak fit) 

Dasar penerimaan dan penolakan hipotesis: 

• Berdasarkan nilai Chi-Square hitung 

Jika nilai Chi-Square hitung ≤ Chi-Square tabel maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel  maka H0 ditolak 

• Berdasarkan p-value 

Jika p-value ≥ 𝛼 maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value < 𝛼 maka H0 ditolak 

3.3.1.3.2. Classification Plot 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik terhadap data 

dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap prediksinya. Nilai 

overall percentage yang mendekati 1 (100%) menunjukkan model yang digunakan fit 

terhadap data. 

3.3.1.3.3. Nagelkerke’s R Square 

Nagelkerke 𝑅!  digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model 

regresi logistik. Nagelkerke 𝑅! memiliki nilai yang besarnya bervariasi antara 0 sampai 
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1. Nilai Nagelkerke 𝑅!  yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya 

variabilitas variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. 

3.3.1.3.4.  Rasio Kecenderungan (Odds Ratio) 

Odds ratio merupakan probabilitas terjadinya suatu kejadian dibagi dengan 

probabilitas tidak akan terjadinya suatu kejadian (Anderson et al., 2008:680). Pada 

penelitian ini, y = 1 apabila perusahaan sampel melakukan reklasifikasi dan y = 0 apabila 

perusahaan tidak melakukan reklasifikasi. Odds ratio mengukur dampak kenaikan 1 

peluang untuk masing-masing variabel independen. Estimasi probabilitas untuk model 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

ln(odds)  = !!!  !!!!"!  !!!!!!  !!!!"#$  !!!!"#$%  !!"

!!  !!!  !!!!"!  !!!!!!  !!!!"#$  !!!!"#$%  !!"
 

Jika odds ratio = 1, maka probabilitas untuk kedua keputusan yang diuji, yaitu 

melakukan reklasifikasi dan tidak melakukan reklasifikasi adalah sama. Apabila variabel 

independen memiliki dampak positif terhadap probabilitas keputusan yang diuji, maka 

odds ratio ≥	 1. Sebaliknya, apabila variabel independen memiliki dampak negatif 

terhadap probabilitas keputusan yang diuji, maka odds ratio ≤ 1. (Anderson et al., 

2008:682-683). 

3.3.2. Teknik Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama terdiri dari hipotesis (1), (2), dan (3) yang bertujuan untuk melihat pengaruh 

manajemen laba dan kinerja perusahaan terhadap probabilitas reklasifikasi pada 

perusahaan sampel, sementara kelompok kedua yang terdiri dari hipotesis (4) diuji 
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dengan paired T-Test atau uji beda berpasangan yang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian untuk melihat rata-rata perilaku manajemen laba perusahaan sampel sebelum 

dan sesudah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). Pengujian hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan tingkat signifikansi alpha (α) 1%, 5%, dan 10%. Langkah-langkah 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

3.3.2.1. Langkah-langkah Pengujian Hipotesis 

3.3.2.1.1. Uji Parsial (Uji Wald) 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing 

parameter variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diuji adalah 

sebagai berikut: 

H01a : Income Smoothing tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas reklasifikasi 

Ha1a : Income Smoothing memiliki pengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

H01b : Manajemen laba tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Ha1b : Manajemen laba memiliki pengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

H02 : Kinerja perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas reklasifikasi 

Ha2 : Kinerja perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Penerimaan dan penolakan hipotesis satu dan dua menggunakan uji wald. Kriteria 
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penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika p-value (Sig.) > 𝛼, maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika p-value (Sig.) ≤ 𝛼, maka H0 ditolak. 

atau, 

Jika nilai statistik Wald ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika nilai statistik Wald > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak 

3.3.2.1.2. Uji Simultan 

Uji simultan digunakan untuk melihat pengaruh koefisien regresi variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian simultan 

dilakukan dengan menggunakan rasio Likelihood, yaitu G = -2(L0 – Lp). Kriteria 

pengembangan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H03 : Tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen (Tidak ada pengaruh variabel IS, EM, ROA dan SIZE terhadap 

probabilitas reklasifikasi) 

Ha3 : Ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen 

(Paling tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas reklasifikasi) 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika 𝐺! ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika 𝐺! > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak 

atau, 

Jika p-value (Sig.) ≥ 𝛼 maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value (Sig.) < 𝛼 maka H0 ditolak 
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3.3.2.1.3. Uji T 

Uji T dilakukan di dalam penelitian ini untuk mengetahui karakteristik perataan 

laba perusahaan sampel sebelum dan setelah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). Uji-

T yang digunakan merupakan uji satu arah (one tailed) dikarenakan hipotesis yang diuji 

adalah sebagai berikut: 

H04a : 𝜇! = 𝜇! (Tidak ada perbedaan rata-rata indeks perataan laba sebelum dan sesudah 

penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006)) 

Ha4a : 𝜇!> 𝜇! (Rata-rata indeks perataan laba sebelum penerapan PSAK No.55 (Revisi 

2006) lebih kecil daripada rata-rata indeks perataan laba sesudah penerapan PSAK 

No.55 (Revisi 2006)) 

H04b : 𝜇! = 𝜇! (Tidak ada perbedaan rata-rata manajemen laba sebelum dan sesudah 

penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006)) 

Ha4b : 𝜇!> 𝜇!  (Rata-rata manajemen laba sebelum penerapan PSAK No.55 (Revisi 

2006) lebih kecil daripada rata-rata indeks perataan laba sesudah penerapan PSAK 

No.55 (Revisi 2006)) 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika t-hitung ≤ - t-tabel, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika t-hitung > - t-tabel, maka H0 ditolak 

atau, 

Jika p-value > α/2, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value ≤ α/2, maka H0 ditolak 

	  

PENGARUH MANAJEMEN..., SUCI HANDINI, 2013



	  

57	  
	  

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode observasi selama empat tahun dari tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2011. Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi penelitian ini 

berjumlah 92 observasi. 

Tabel 4.1. 

Pemilihan Sampel & Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank umum yang terdaftar di BEI hingga tahun 2011 32 

Periode pengamatan 4 

Jumlah pengamatan awal 128 

Laporan keuangan tidak lengkap (30) 

Bank umum yang belum menerapkan PSAK No.55 (Revisi 2006) per 

Januari 2010 
(0) 

Outliers (6) 

Jumlah pengamatan setelah outliers 92 

Sumber: Data diolah 

Dari Tabel 4.1. di atas dapat dilihat terdapat 5 outliers yang dikeluarkan, sehingga 

terpilih sebanyak 92 observasi. Outliers adalah data yang memiliki karakteristik unik, 

seperti memiliki penyimpangan yang berbeda jauh bila dibandingkan dengan observasi 

lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian menjadi kurang baik, sehingga harus 

dikeluarkan. Outliers sampel penelitian ini diidentifikasi dari casewise list tabel. Dari 

Tabel 4.2. ada enam buah data outliers yang juga mengalami misclassified, yaitu 
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merupakan kategori 1 (melakukan reklasifikasi), namun hasil prediksi model 

menunjukkan bahwa enam data tersebut merupakan kategori 0 (tidak melakukan 

reklasifikasi). Enam buah outliers terdiri dari BSWD dan BVIC tahun 2010, BBKP 

tahun 2009 serta BVIC dan MEGA tahun 2008. 

Tabel 4.2. 

Outliers 

Casewise Listb 

Case Selected Statusa Observed Predicted Predicted Group Temporary Variable 

RECLASS Resid ZResid 

46 S R** .149 N .851 2.390 

47 S R** .065 N .935 3.779 

56 S R** .136 N .864 2.516 

83 S R** .096 N .904 3.073 

93 S R** .040 N .960 4.906 

96 S R** .141 N .859 2.467 

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases. 

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are listed. 
Sumber: Output SPSS, diolah 

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan sebagai obyek penelitian 

dikarenakan dampak dari revisi PSAK No.55 (Revisi 2006) akan lebih besar dirasakan 

oleh perbankan. Hal tersebut dikarenakan perbankan merupakan sektor yang memiliki 

instrumen keuangan paling signifikan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. 

4.2.  Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas 

variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran statistik 

yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), standar deviasi, frekuensi, dan 

persentase. 
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Tabel 4.3. 

Frekuensi Variabel RECLASS dan IS 

 Frequency Percent 
Reclass 13 14.1 
Non Reclass 79 85.9 
Total 92 100.0 

 
 Frequency Percent 

Smoother 35 38.0 
Non Smoother 57 62.0 
Total 92 100.0 

Sumber: Output SPSS,  diolah kembali Sumber: Output SPSS, diolah 

Dari Tabel 4.3., dapat dilihat bahwa terdapat 92 pengamatan yang memenuhi 

kriteria pemilihan sampel penelitian. Sebesar 14.1% (13 dari total 92 pengamatan) bank 

melakukan reklasifikasi aset keuangan, sehingga terlihat perbedaan yang cukup besar 

bila dibandingkan dengan jumlah bank yang tidak melakukan reklasifikasi aset 

keuangan. Sementara itu, sebesar 38% (35 dari total 92 pengamatan) bank merupakan 

bank dengan kategori smoother atau perata laba dan sisanya sebesar 62%  termasuk 

kategori non-smoother. 

Tabel 4.4. 

Statistik Deskriptif (93 Observasi) 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

RECLASS 92 .00 1.00 .1413 .35024 
IS 92 .00 1.00 .3804 .48815 
EM 92 -1.00 .94 -.0649 .53268 
ROA 92 -52.09 4.93 .9852 6.05114 
SIZE 92 14.12 20.13 17.1363 1.75799 
Valid N (listwise) 92     
Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 
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Berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi pada Tabel 

4.4. dapat dilihat bahwa sebaran data dalam penelitian ini tidak terlalu besar. Sampel 

dengan nilai EM minimum, yaitu -1.00 adalah Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 

(SDRA) tahun 2009 dan 2010, sementara sampel dengan nilai EM maksimum, yaitu 0.94 

adalah Bank Central Asia, Tbk (BBCA) tahun 2009. Maka dapat disimpulkan bahwa 

SDRA adalah bank dengan manajemen laba yang terbesar dan BBCA adalah bank 

dengan manajemen laba yang terkecil. Untuk variabel kinerja perusahaan (ROA), sampel 

dengan nilai ROA minimum adalah Bank Mutiara, Tbk (BCIC) tahun 2008, sementara 

sampel dengan nilai ROA maksimum adalah Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

(BBRI) tahun 2011. Variabel SIZE merupakan variabel kontrol yang diperoleh dari nilai 

logaritma natural total aset. Secara rata-rata, pertumbuhan total aset perusahaan sampel 

adalah sebesar 17,1363%. Sampel dengan nilai SIZE minimum adalah Bank Swadesi, 

Tbk (BSWD) tahun 2008, sementara sampel dengan nilai SIZE maksimum adalah Bank 

Mandiri (Persero), Tbk (BMRI) tahun 2011. Tabel 4.5. dan Tabel 4.6. memperlihatkan 

perbandingan rata-rata variabel antara pengamatan yang termasuk kategori melakukan 

reklasifikasi aset keuangan dengan pengamatan yang tidak melakukan reklasifikasi aset 

keuangan. Rata-rata  nilai EM untuk kategori Reclass lebih rendah daripada kategori 

Non-Reclass, hal tersebut berarti bahwa manajemen laba pada bank yang melakukan 

reklasifikasi cenderung lebih besar secara rata-rata dibandingkan dengan bank yang tidak 

melakukan reklasifikasi. Selain itu, ROA bank dengan kategori Reclass secara rata-rata 

lebih tinggi dibandingkan dengan kategori Non-Reclass. 
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Tabel 4.5. 

Statistik Deskriptif (Kategori RECLASS) 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

RECLASS 13 1.00 1.00 1.0000 .00000 
IS 13 .00 1.00 .7692 .43853 
EM 13 -.67 .94 -.0577 .54415 
ROA 13 1.10 4.18 2.8815 1.00728 
SIZE 13 18.04 19.92 19.1769 .60005 
Valid N (listwise) 13     
Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 

Tabel 4.6. 

Statistik Deskriptif (Kategori NON-RECLASS) 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

RECLASS 79 .00 .00 .0000 .00000 
IS 79 .00 1.00 .3165 .46806 
EM 79 -1.00 .92 -.0661 .53429 
ROA 79 -52.09 4.93 .6732 6.47032 
SIZE 79 14.12 20.13 16.8005 1.65590 
Valid N (listwise) 79     
 
Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 

4.3.  Analisis Regresi Logistik 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penggunaan regresi logistik 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel income 

smoothing (IS), manajemen laba (EM), kinerja perusahaan (ROA), variabel kontol 

ukuran perusahaan (SIZE) terhadap probabilitas reklasifikasi yang merupakan variabel 

dummy dengan dua kategori. Adapun hasil analisis regresi logistik penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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4.3.1. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness of Fit Test) 

Uji kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan tiga kriteria pengujian, 

yaitu Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test, Classification Plot, dan Nagelkerke 

R Square. Hasil uji kelayakan model regresi logistik tersebut adalah sebagai berikut: 

4.3.1.1. Hosmer and Lemeshow Test 

Hosmer and Lemeshow test ini dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Model regresi logistik cukup mampu menjelaskan data (fit) 

Ha : Model regresi logistik tidak cukup menjelaskan data (tidak fit) 

dengan dasar penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: 

• Berdasarkan nilai Chi-Square hitung 

Jika nilai Chi-Square hitung ≤ Chi-Square tabel maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika nilai Chi-Square hitung > Chi-Square tabel  maka H0 ditolak 

• Berdasarkan p-value 

Jika p-value ≥ 𝛼 maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value < 𝛼 maka H0 ditolak 

Tabel 4.7. 

Hosmer and Lemeshow Test 
 

Step Chi-square df Sig. 
1 2.419 8 .965 

Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas, dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square hitung 

adalah sebesar 2.419 dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0.965. Nilai Chi-Square tabel 

(𝜒(!.!";!)! ) pada tingkat signifikansi 𝛼 = 5%  dan derajat bebas (df) sebesar jumlah 

parameter model regresi (df = 8) diperoleh sebesar 15.507. Sesuai kriteria penerimaan 
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dan penolakan hipotesis, Chi-Square hitung (2.419) < Chi-Square tabel (15.507), maka 

H0 tidak dapat ditolak. Begitu juga bila dilihat dari nilai p-value (Sig.) 0.965 > 0.05 

maka H0 tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik 

fit terhadap data, atau dengan kata lain mampu menjelaskan pengaruh variabel IS, EM, 

ROA, dan SIZE terhadap probabilitas reklasifikasi (RECLASS). 

4.3.1.2. Classification Plot 

Tabel 4.8. 

Classification Plot 

Observed 

Predicted 
RECLASS Percentage 

Correct NON-RECLASS RECLASS 

RECLASS NON-
RECLASS 

77 2 97.5 

RECLASS 6 7 53.8 
Overall Percentage   91.3 

Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 

Classification Plot  digunakan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data melalui besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap prediksinya. 

Nilai overall percentage  yang semakin mendekati  1 (100%) menunjukkan model yang 

digunakan fit terhadap data. 

Dari Tabel 4.8. di atas, dapat dilihat bahwa persentase keseluruhan klasifikasi 

cukup besar, yaitu sebesar 935% (mendekati 100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi logistik cukup fit terhadap data. 
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4.3.1.3. Nagelkerke’s R Square 

Tabel 4.9. 

Nagelkerke R Square 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 

R Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 37.898 .331 .595 
Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 

Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel dependen 

mampu dijelaskan oleh keseluruhan variabel independen dalam model regresi logistik. 

Nilai Nagelkerke R-Square adalah sebesar 59.5%. Hal tersebut berarti bahwa variasi 

probabilitas reklasifikasi mampu dijelaskan oleh keseluruhan variabel independen 

sebesar 59.5%. Sisanya 40.5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

4.3.2. Interpretasi Model Regresi Logistik 

Tabel 4.10. 

Hasil Estimasi Parameter Regresi Logistik 

 
B 

Odds Ratio 
(Exp(B)) Variabel 

IS 2.194  8.969 
EM 1.872 6.503 
ROA .218 1.243 

SIZE 1.821 6.179 
Constant -36.859 .000 

Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai 

parameter-parameter regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio 
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kecenderungan (Odss Ratio). Berdasarkan Tabel 4.10., maka model regresi logistik yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

Ln (p/1-p) = -36.859 + 2.194IS + 1.872EM + 0.218ROA + 1.821SIZE  

4.3.2.1. Odds Ratio 

Rasio kecenderungan atau odds ratio dalam regresi logistik digunakan untuk 

menginterpretasikan parameter regresi logistik. Hal ini dilakukan karena model regresi 

logistik tidak dapat diinterpretasikan secara  langsung. Odds ratio pada penelitian ini 

mengukur bagaimana kecenderungan variabel-variabel dependen terhadap probabilitas 

reklasifikasi. Nilai Odds ratio pada Tabel 4.10. diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Variabel IS 

Nilai Odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 8.969, artinya bank dengan kategori smoother 

memiliki kecenderungan untuk melakukan reklasifikasi sebesar 8.969 kali bank dengan 

kategori non-smoother. 

b. Variabel EM 

Nilai Odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 6.503, artinya jika koefisien manajemen laba 

meningkat satu satuan, maka kecenderungan bank untuk melakukan reklasifikasi akan 

meningkat sebesar 6.503 kali semula. 

c. Variabel ROA 

Nilai Odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 1.243, artinya jika ROA meningkat satu satuan, 

maka kecenderungan bank untuk melakukan reklasifikasi akan meningkat 1.243 kali 

semula. 

d. SIZE 
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Nilai Odds ratio (Exp(B)) adalah sebesar 6.179, artinya jika ukuran perusahaan (aset) 

meningkat satu satuan, maka kecenderungan bank untuk melakukan reklasifikasi akan 

meningkat 6.179 kali semula. 

4.3.3. Uji Parsial (Uji Wald) 

Uji parsial dilakukan untuk melihat hubungan parsial masing-masing variabel 

independen terhadap probabilitas reklasifikasi (RECLASS). Pengujian ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai statistic wald dengan Chi-Sqare tabel dengan derajat bebas 

(df = 1), atau dengan menggunakan p-value (Sig.) dengan tingkat signifikansi α (1%, 

5%, dan 10%). Kriteria penerimaan dan penolakan H0 dan Ha untuk uji wald adalah 

sebagai berikut: 

Jika p-value (Sig.) > α, maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika p-value (Sig.) ≤ α, maka H0 ditolak. 

atau, 

Jika nilai statistic Wald ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. 

Jika nilai statistic Wald > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak. 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Wald 

Variabel B Wald df Sig. 
IS 2.194 5.654 1 .017** 

EM 1.872 3.091 1 .079*** 
ROA .218 .147 1 .701 
SIZE 1.821 4.906 1 .027** 

Constant -36.859 6.344 1 .012 
 *) Signifikan pada level 1% 
 **) Signifikan pada level 5% 
 ***) Signifikan pada level 10% 
Sumber : Output SPSS, diolah kembali 
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Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

H01a : Income Smoothing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Ha1a : Income Smoothing memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Dari hasil uji wald (parsial) pada Tabel 4.11. variabel income smoothing (IS) 

memiliki nilai statistik wald sebesar 5.654 serta p-value (Sig.) sebesar 0.017. Sementara, 

nilai Chi-Square tabel dengan alpha (α) 5% dan df = 1 adalah 3.841. Karena nilai 

statistic wald (5.654) > nilai Chi-Square tabel (3.841), atau p-value (Sig.) 0.017 < α 

(0.05) maka H01a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel income 

smoothing (IS) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 

H01b : Manajemen laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Ha1b : Manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi 

Dari hasil uji wald (parsial) pada Tabel 4.11. variabel  manajemen laba (EM) 

memiliki nilai statistik wald sebesar 3.091 serta p-value (Sig.) 0.079. Sementara, nilai 

Chi-Square tabel dengan alpha (α) 10% dan df = 1 adalah 2.706. Karena nilai statistik 

wald (2.091) > nilai Chi-Square tabel (2,706), atau p-value (Sig.) 0.079 < α (0.1), maka 

H01b ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba (EM) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 
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Hipotesis 2 

H02 : Kinerja perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Ha2 : Kinerja perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Dari hasil uji wald (parsial) pada Tabel 4.11. variabel  kinerja perusahaan (ROA) 

memiliki nilai statistik wald sebesar 0.147 serta p-value (Sig.) 0.701. Sementara, nilai 

Chi-Square tabel dengan alpha (α) 10% dan df = 1 adalah 2.706. Karena nilai statistik 

wald (0.147) < nilai Chi-Square tabel (2,706), atau p-value (Sig.) 0.701 > α (0.1), maka 

H01b tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba 

(EM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. maka H0 

tidak dapat ditolak. Maka, variabel kinerja perusahaan (ROA) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 

Variabel Kontrol 

H0 : Ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi 

Ha : Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi. 

Dari hasil uji wald (parsial) pada Tabel 4.11. variabel ukuran perusahaan (SIZE) 

memiliki nilai statistik wald sebesar 4.906 serta p-value (Sig.) sebesar 0.027. Sementara, 

nilai Chi-Square tabel dengan alpha (α) 5% dan df = 1 adalah 3.841. Karena nilai 

statistic wald (4.906) > nilai Chi-Square tabel (3.841), atau p-value (Sig.) 0.027 < α 
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(0.05) maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

(SIZE) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. 

Setelah melihat hasil uji wald (parsial) di atas, maka secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa dari empat variabel independen yang diuji (IS, EM, ROA, dan 

SIZE), maka income smoothing (IS), manajemen laba (EM) dan ukuran perusahaan 

(SIZE) adalah tiga variabel yang diduga mempengaruhi probabilitas reklasifikasi secara 

signifikan. 

4.3.4. Uji Simultan (Uji 𝑮𝟐 / Overall Test) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen 

(income smoothing (IS), manajemen laba (EM), kinerja perusahaan (ROA) dan ukuran 

perusahaan (SIZE)) secara bersama-sama terhadap probabilitas reklasifikasi 

(RECLASS). Hypostasis yang diuji adalah sebagai berikut: 

H03 : Tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen (Tidak ada pengaruh variabel IS, EM, ROA, dan SIZE terhadap 

probabilitas reklasifikasi) 

Ha3 : Ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen 

(Paling tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas reklasifikasi) 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika 𝐺! ≤ Chi-Square tabel, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika 𝐺! > Chi-Square tabel, maka H0 ditolak 
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atau, 

Jika p-value (Sig.) ≥ α maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value (Sig.) < α maka H0 ditolak 

Tabel 4.12. 

Uji Simultan 

 Chi-square df Sig. 
Step 37.050 4 .000 
Block 37.050 4 .000 
Model 37.050 4 .000* 
*) Signifikan pada level 1% 
Sumber : Output SPSS, diolah kembali 

Berdasarkan Tabel 4.12. nilai 𝐺! statistik adalah sebesar  37.050 dengan p-value 

(Sig.) sebesar 0.000. Nilai Chi-Square tabel dengan tingkat signifikansi α = 1% dan 

derajat bebas (df) sebesar k (jumlah variabel independen = 4) adalah sebesar 13.277. 

sesuai kriteria penerimaan dan penolakan hiportesis, 𝐺! statistik 37.050 > 13.277, maka 

H0 ditolak. Begitu juga bila dilihat dari nilai p-value (Sig.) 0.000 < 0.01, maka H0 

ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh variabel IS, 

EM, ROA dan SIZE terhadap probabilitas reklasifikasi (RECLASS), atau terdapat paling 

tidak satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi (RECLASS). 

4.4.  Dampak Penerapan Ketentuan Reklasifikasi Aset Keuangan Berdasarkan 

PSAK No.55 (Revisi 2006) terhadap Manajemen Laba 

 Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, untuk melihat efek 

penerapan ketentuan reklasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

terhadap manajemen laba, maka digunakan analisis uji rata-rata berpasangan (Uji-T). Uji 
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ini dilakukan terhadap rata-rata indeks income smoothing (IS) dan manajemen laba (EM) 

pada dua tahun sebelum dan dua tahun setelah berlakunya PSAK No.55 (Revisi 2006).  

 Sebelum dilakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Pengujian ini 

menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil uji yang dilakukan 

(Tabel 4.13), nilai p-value > α (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. 

Tabel 4.13. 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 IS_BEFORE IS_AFTER EM_BEFORE EM_AFTER 

N 21 21 21 21 
Normal 
Parametersa,b 

Mean 2.4929 .7282 .0739 -.0989 
Std. Deviation 5.83427 1.26063 .44616 .37845 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .232 .200 .136 .114 
Positive .148 .146 .136 .114 
Negative -.232 -.200 -.076 -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.061 .917 .621 .525 
Asymp. Sig. (2-tailed) .210 .370 .835 .946 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 

 Setelah uji normalitas terpenuhi, selanjutnya dapat dilakukan uji-t dengan jumlah 

pengamatan sebanyak 22 bank. Uji ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan 

menguji hipotesis 4. Uji-T yang dilakukan merupakan uji satu arah (one-tailed) 

dikarenakan hipotesis yang diduga adalah, penerapan ketentuan reklasifikasi aset 

keuangan berdasarkan PSAK No.55 (revisi 2006) akan menyebabkan rata-rata 

manajemen laba sesudah penerapan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan 

sebelum penerapan. Hipostesis penelitian ini adalah sebagai  berikut: 
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H04 : 𝜇! = 𝜇! (Tidak ada perbedaan rata-rata indeks perataan laba sebelum dan sesudah 

penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

Ha4 : 𝜇!< 𝜇! (Rata-rata indeks perataan laba sebelum penerapan PSAK No.55 (Revisi 

2006) lebih kecil daripada rata-rata indeks perataan laba sesudah penerapan PSAK 

No.55 (Revisi 2006) 

H05 : 𝜇! = 𝜇! (Tidak ada perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan 

PSAK No.55 (Revisi 2006) 

Ha5 : 𝜇!< 𝜇! (Rata-rata manajemen laba sebelum penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

lebih kecil daripada sesudah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika t-hitung ≥ - t-tabel, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika t-hitung < - t-tabel, maka H0 ditolak 

atau, 

Jika p-value ≥ α, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika p-value < α, maka H0 ditolak 

Tabel 4.14. 

Uji-T 

Paired Samples Test 
 Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
IS_BEFORE - 

IS_AFTER 
1.76466 5.58639 1.21905 1.448 20 .163 

Pair 2 
EM_BEFORE 

- EM_AFTER 
.17272 .41681 .09095 1.899 20 .072 

Sumber: Output SPSS,  diolah kembali 
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Dari Tabel 4.14., diperoleh nilai t hitung Pair 1 (1.448) > -t tabel (-1.725) 

atau p-value (Sig.) (0.163) > α (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata perataan laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK No.55 

(Revisi 2006).  Sementara untuk Pair 2, t hitung (1.899) > -t tabel (-1.725) atau p-

value (Sig.) (0.072) > α (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). 

Hal ini salah satunya diduga karena penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) 

dalam penelitian ini hanya mengambil dua periode sebelum dan setelah penerapan 

sehingga belum terlalu menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap manajemen 

laba pada bank-bank sampel yang diuji. 

4.5. Analisis Hasil Penelitian 

4.5.1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Probabilitas Reklasifikasi 

Dari dua jenis pengukuran manajemen laba yang diuji pada penelitian ini, yaitu 

Income Smoothing (IS) dan manajemen laba akrual (EM), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi 

(IS signifikan pada α 5% dan EM signifikan pada α 10%). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan reklasifikasi atau tidak melakukan 

reklasifikasi atas aset keuangan salah satunya didasari oleh kebijakan manajemen laba 

perusahaan tersebut. Tingginya ketidakpastian dalam fair value concept menyebabkan 

perlunya kehati-hatian bagi perbankan, dengan nilai aset keuangan yang signifikan bila 

dibandingkan dengan sektor lainnya, untuk mengklasifikasikan suatu aset keuangan ke 

dalam Available For Sale (AFS) dan Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL). 

Menurut IASB, kebutuhan menghindari future fair value gains/losses mendorong suatu 
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entitas untuk melakukan manajemen laba melalui opsi reklasifikasi (IASB, 2008, 

BC104B, p. 10, dalam Quagli et al. : 2010). Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Quagli dan Ricciardi (2010) yang menyatakan hubungan yang signifikan 

antara manajemen laba dan probabilitas reklasifikasi pada bank-bank sampel yang 

diteliti. 

4.5.2. Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Probabilitas Reklasifikasi 

Pengukuran kinerja perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio Return 

on Assets (ROA). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

kinerja perusahaan dengan keputusan perusahaan untuk melakukan reklasifikasi atau 

tidak melakukan reklasifikasi. Hasil ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian 

terdahulu (Fiechter, 2010; Kholmy dan Ernstberger, 2010; Quagli dan Ricciardi, 2010). 

Tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara kinerja dan probabilitas 

reklasifikasi dalam penelitian ini dimungkinkan karena keterbatasan peneliti yang belum 

bisa mengeluarkan efek reklasifikasi dari nilai ROA. Nilai ROA yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nilai ROA yang dilaporkan oleh perusahaan sampel, atau dengan 

kata lain ROA setelah efek reklasifikasi. Fiechter (2010) menyebutkan bahwa 

reklasifikasi memiliki dampak yang positif  terhadap rasio keuangan, hal ini konsisten 

dengan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa ROA bank dengan kategori 

Reclass secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kategori Non-Reclass. 

4.5.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Probabilitas Reklasifikasi 

Ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol pada penelitian ini memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan reklasifikasi 

atau tidak melakukan reklasifikasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-
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penelitian terdahulu, dimana (Kholmy & Ernstberger, 2010), (Lim & Lim 2012), (Quagli 

& Ricciardi, 2010), (Sturk & Evertsson, 2010) menemukan kecenderungan variabel 

ukuran perusahaan dalam mempengaruhi pilihan reklasifikasi. Kholmy & Ernstberger 

(2010) beragrumen bahwa bank yang lebih besar lebih memiliki keinginan untuk 

melakukan reklasifikasi dikarenakan tingginya tekanan pasar saham yang mereka 

rasakan bila dibandingkan dengan bank-bank yang lebih kecil. 

4.5.4. Dampak Penerapan Ketentuan Reklasifikasi Aset Keuangan Berdasarkan 

PSAK No.55 (Revisi 2006) terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil uji-t, penelitian ini belum menemukan perbedaan rata-rata 

manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006). Hal ini 

diduga karena penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) dalam penelitian ini hanya 

mengambil dua periode setelah penerapan sehingga belum terlalu menunjukkan adanya 

pengaruh nyata terhadap perataan laba pada bank-bank sampel yang diuji. 

4.6. Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian terbukti bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor 

yang menjadi motivasi bagi perusahaan sampel untuk mengambil keputusan 

reklasifikasi. Bank-bank sampel harus berhati-hati dalam mengklasifikasikan suatu aset 

keuangan, terutama dalam kategori FVTPL dan AFS. Bagi bank-bank yang masih 

menggunakan reklasifikasi aset keuangan dalam kebijakan manajemen laba perusahaan, 

perlu diperhatikan bahwa penggunaan kebijakan manajemen laba dapat menurunkan 

kualitas laba sehingga laba menjadi kabur (Sunarto, 2009). 

Bagi pihak-pihak terkait, khususnya investor, regulator, dan auditor, penggunaan 

opsi reklasifikasi bagi perusahaan perbankan dapat menjadi satu upaya monitoring untuk 
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mendeteksi perilaku manajemen laba. Informasi tersebut juga dapat menjadi tolak ukur 

bagi pihak-pihak tersebut untuk menilai kualitas laba perusahaan perbankan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Income smoothing dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

reklasifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan 

reklasifikasi atau tidak melakukan reklasifikasi atas aset keuangan salah satunya didasari 

oleh kebijakan manajemen laba perusahaan tersebut. 

2. Kinerja perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. Tidak 

ditemukannya hubungan yang signifikan antara kinerja dan probabilitas reklasifikasi 

dalam penelitian ini dimungkinkan karena keterbatasan peneliti yang belum bisa 

mengeluarkan efek reklasifikasi dari nilai ROA. 

3. Income smoothing, manajemen laba, dan kinerja perusahaan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas reklasifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan 

perusahaan untuk melakukan reklasifikasi atau tidak melakukan reklasifikasi atas aset 

keuangan secara bersama-sama dipengaruhi oleh income smoothing, manajemen laba dan 

kinerja perusahaan. 

4. Tidak terdapat perbedaan rata-rata manajemen laba sebelum dan setelah penerapan PSAK  

No.55 (Revisi 2006). Hal ini diduga karena penerapan PSAK No.55 (Revisi 2006) dalam 

penelitian ini hanya mengambil dua periode setelah penerapan sehingga belum terlalu 

menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap manajemen laba pada bank-bank sampel 

yang diuji. 
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5.2. Saran 

Penelitian ini tak lepas dari berbagai keterbatasan. Berikut ini merupakan penjelasan 

mengenai berbagai keterbatasan yang dihadapi serta saran bagi penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian ini menggunakan kriteria reklasifikasi secara umum. Untuk penelitian yang akan 

datang diharapkan dapat meneliti satu jenis reklasifikasi secara spesifik. 

2. Sampel penelitian masih terbatas pada bank umum yang terdaftar di BEI. Untuk selanjutnya 

dapat meneliti seluruh bank umum dengan periode penelitian yang diperpanjang. 

3. Untuk penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang terkait dengan keputusan 

reklasifikasi aset keuangan pada perusahaan perbankan, seperti manajemen modal dan 

karakteristik hukum suatu negara (Quagli dan Ricciardi, 2010; Kholmy dan Ernstberger 

2010). 
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LAMPIRAN 1 – SAMPEL PENELITIAN 

Tabel 1. 
Sampel Penelitian 

No Kode Bank Nama Bank 
1. AGRO Bank Agroniaga 
2. BABP Bank ICB Bumiputera 
3. BACA Bank Capital Indonesia 
4. BAEK Bank Ekonomi Raharja 
5. BBCA Bank Central Asia 
6. BBKP Bank Bukopin 
7. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 
8. BBNP Bank Nusantara Parahyangan 
9. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

10. BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) 
11. BCIC Bank Mutiara 
12. BDMN Bank Danamon Indonesia 
13. BEKS Bank Pundi Indonesia 
14. BJBR Bank BJB 
15. BJTM Bank Jatim 
16. BKSW Bank QNB Kesawan 
17. BMRI Bank Mandiri (Persero) 
18. BNBA Bank Bumi Arta 
19. BNGA Bank CIMB Niaga 
20. BNII Bank Internasional Indonesia 
21. BNLI Bank Permata 
22. BSIM Bank Sinarmas 
23. BSWD Bank Swadesi 
24. BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
25. BVIC Bank Victoria International 
26. INPC Bank Artha Graha Internasional 
27. MAYA Bank Mayapada Internasional 
28. MCOR Bank Windu Kentjana International 
29. MEGA Bank Mega 
30. NISP Bank OCBC NISP 
31. PNBN Bank Pan Indonesia 
32. SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 
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LAMPIRAN 2 – OBSERVASI DAN VARIABEL PENELITIAN 

Tabel 2. 
Observasi dan Variabel Penelitian (Tujuan penelitian 1, 2, dan 3) 

Tahun No Kode Bank Reclass IS EM ROA Size 

2011 1 AGRO 0 0 0.75 1.39 15.06 
2 BABP 0 1 0.52 -1.64 15.80 
3 BAEK 0 1 -0.06 1.49 17.00 
4 BBCA 1 1 -0.45 3.80 19.76 
5 BBKP 0 0 -0.03 1.87 17.86 
6 BBNI 0 1 -0.94 2.90 19.52 
7 BBNP 0 0 -0.41 1.53 15.70 
8 BBRI 0 0 -0.60 4.93 19.97 
9 BBTN 0 0 0.00 2.03 18.31 

10 BCIC 0 1 -0.19 2.17 16.39 
11 BDMN 0 0 -0.45 2.60 18.77 
12 BEKS 0 1 -0.67 -4.75 15.61 
13 BKSW 0 0 -0.46 0.46 15.09 
14 BMRI 0 1 -0.44 3.40 20.13 
15 BNBA 0 0 -0.99 2.11 14.90 
16 BNGA 0 0 -0.16 2.85 18.93 
17 BNII/BII 0 1 0.00 1.11 18.37 
18 BNLI 0 0 0.79 2.17 18.43 
19 BSWD 0 0 -0.22 3.13 14.55 
20 BTPN 0 0 -0.60 4.40 17.66 
21 BVIC 0 0 -0.67 2.65 16.28 
22 INPC 0 1 0.06 0.72 16.77 
23 MAYA 0 0 -0.48 2.07 16.38 
24 MCOR 0 0 -0.12 0.96 15.68 
25 MEGA 0 0 0.18 2.29 17.94 
26 NISP 0 0 0.82 1.91 17.91 
27 PNBN/PAN 0 0 0.09 2.02 18.64 
28 SDRA 0 0 -0.99 3.00 15.44 

2010 1 BABP 0 0 0.68 0.24 15.97 
2 BAEK 0 1 0.03 1.78 16.88 
3 BBCA 1 1 -0.06 3.50 19.60 
4 BBKP 0 0 0.06 1.62 17.68 
5 BBNI 0 0 -0.83 2.50 19.33 
6 BBNP 0 1 -0.19 1.40 15.48 
7 BBRI 0 0 -0.40 4.64 19.82 
8 BCIC 0 1 0.73 2.39 16.19 
9 BDMN 1 1 -0.42 2.80 18.59 

10 BEKS 0 0 -0.52 -12.90 14.26 
11 BKSW 0 1 -0.29 0.17 14.77 
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Tahun No Kode Bank Reclass IS EM ROA Size 

12 BMRI 1 1 -0.15 3.40 19.92 
13 BNBA 0 0 -0.53 1.47 14.79 
14 BNGA 0 0 0.37 2.75 18.78 
15 BNII/BII 0 1 -0.15 2.01 18.13 
16 BNLI 0 1 0.65 1.90 18.12 
17 BSWD 1 1 -0.47 2.93 14.27 
19 INPC 0 1 0.12 0.76 16.65 
20 MAYA 0 0 -0.30 1.22 16.13 
21 MEGA 0 0 0.19 2.45 17.76 
22 NISP 0 0 0.91 1.09 17.61 
23 PNBN/PAN 0 0 0.03 1.75 18.51 
24 SDRA 0 0 -1.00 2.78 14.99 

2009 1 BABP 0 0 0.68 0.18 15.76 
2 BBCA 1 1 0.94 3.40 19.46 
3 BBKP 1 0 0.93 1.46 17.43 
4 BBNI 0 0 -0.08 1.70 19.24 
5 BBNP 0 0 0.22 1.02 15.18 
6 BBRI 1 1 -0.43 3.73 19.57 
7 BBTN 0 0 0.49 1.47 17.88 
8 BCIC 0 1 -0.23 3.84 15.83 
9 BDMN 1 1 0.52 1.50 18.41 

10 BEKS 0 1 0.24 -7.88 14.17 
11 BKSW 0 0 0.19 0.30 14.67 
12 BNBA 0 0 0.18 2.00 14.69 
13 BNGA 0 0 -0.66 2.10 18.49 
14 BNII/BII 0 1 -0.16 -0.05 17.93 
15 BNLI 0 0 0.66 1.40 17.84 
16 BSWD 0 0 -0.49 3.52 14.25 
17 BVIC 0 0 -0.22 1.10 15.81 
18 INPC 0 0 0.63 0.44 16.55 
19 MAYA 0 0 0.48 0.90 15.85 
20 MEGA 0 0 0.86 1.77 17.50 
21 NISP 0 1 0.92 1.79 17.43 
22 PNBN/PAN 0 0 -0.75 1.87 18.17 
23 SDRA 0 0 -1.00 2.41 14.69 

2008 1 BABP 0 1 -0.23 0.09 15.65 
2 BBCA 1 1 -0.67 3.40 19.32 
3 BBNI 1 1 -0.63 1.10 19.12 
4 BBNP 0 0 0.90 1.17 15.12 
5 BBRI 1 0 -0.43 4.18 19.32 
6 BCIC 0 1 -0.25 -52.09 15.54 
7 BDMN 1 1 0.17 1.50 18.49 
8 BEKS 0 0 -0.30 -2.00 14.22 
9 BKSW 0 0 -0.79 0.23 14.59 
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Tahun No Kode Bank Reclass IS EM ROA Size 

10 BMRI 1 0 -0.03 3.10 19.70 
11 BNGA 0 0 -0.64 3.12 18.45 
12 BNII/BII 0 1 -0.35 0.86 17.86 
13 BNLI 0 0 0.61 1.70 17.81 
14 BSWD 0 0 -0.45 2.53 14.12 
15 INPC 0 1 -0.01 0.34 16.37 
16 MAYA 0 0 0.29 1.27 15.52 
17 MEGA 1 0 0.45 1.98 17.37 
18 NISP 0 0 0.73 1.54 17.35 
19 PNBN/PAN 0 1 -0.61 1.75 17.98 

Jumlah 
Observasi 92 
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LAMPIRAN 3 – OUTPUT SPSS (MODEL REGRESI LOGISTIK) 

 
Tabel 3. 

Casewise Listb 
 

Case Selected 

Statusa 

Observed Predicted Predicted 

Group 

Temporary 

Variable 

RECLASS Resid ZResid 

46 S R** .149 N .851 2.390 

47 S R** .065 N .935 3.779 

56 S R** .136 N .864 2.516 

83 S R** .096 N .904 3.073 

93 S R** .040 N .960 4.906 

96 S R** .141 N .859 2.467 

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases. 

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are listed. 
 

 
Tabel 4. 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 37.050 4 .000 

Block 37.050 4 .000 

Model 37.050 4 .000 

 

Tabel 5. 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 37.898a .331 .595 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 
 

Tabel 6. 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2.419 8 .965 
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Tabel 7. 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 RECLASS Percentage 

Correct  NON RECLASS RECLASS 

Step 1 RECLASS NON RECLASS 77 2 97.5 

RECLASS 6 7 53.8 

Overall Percentage   91.3 

a. The cut value is .500 

 
 

Tabel 8. 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a IS 2.194 .923 5.654 1 .017 8.969 

EM 1.872 1.065 3.091 1 .079 6.503 

ROA .218 .567 .147 1 .701 1.243 

SIZE 1.821 .822 4.906 1 .027 6.179 

Constant -36.859 14.634 6.344 1 .012 .000 
a. Variable(s) entered on step 1: IS, EM, ROA, SIZE. 

 

Tabel 9. 
Frequency RECLASS 

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

NON RECLASS 79 85.9 85.9 85.9 

RECLASS 13 14.1 14.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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Tabel 10. 

 Frequency RECLASS 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NON 

SMOOTHER 

57 62.0 62.0 62.0 

SMOOTHER 35 38.0 38.0 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 
Tabel 12. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RECLASS 92 .00 1.00 .1413 .35024 

IS 92 .00 1.00 .3804 .48815 

EM 92 -1.00 .94 -.0649 .53268 

ROA 92 -52.09 4.93 .9852 6.05114 

SIZE 92 14.12 20.13 17.1363 1.75799 

Valid N (listwise) 92     

 

Tabel 13. 
Descriptive Statistics (RECLASS) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RECLASS 13 1.00 1.00 1.0000 .00000 

IS 13 .00 1.00 .7692 .43853 

EM 13 -.67 .94 -.0577 .54415 

ROA 13 1.10 4.18 2.8815 1.00728 

SIZE 13 18.04 19.92 19.1769 .60005 

Valid N (listwise) 13     
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Tabel 14. 
Descriptive Statistics (NON RECLASS) 

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RECLASS 79 .00 .00 .0000 .00000 

IS 79 .00 1.00 .3165 .46806 

EM 79 -1.00 .92 -.0661 .53429 

ROA 79 -52.09 4.93 .6732 6.47032 

SIZE 79 14.12 20.13 16.8005 1.65590 

Valid N (listwise) 79     
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LAMPIRAN 4 – OUTPUT SPSS (PAIRED SAMPLE T-TEST) 

 
Tabel 15. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 IS_BEFORE IS_AFTER EM_BEFORE EM_AFTER 

N 21 21 21 21 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 2.4929 .7282 .0739 -.0989 

Std. 

Deviation 

5.83427 1.26063 .44616 .37845 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .232 .200 .136 .114 

Positive .148 .146 .136 .114 

Negative -.232 -.200 -.076 -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.061 .917 .621 .525 

Asymp. Sig. (2-tailed) .210 .370 .835 .946 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 

Tabel 16. 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
IS_BEFORE 2.4929 21 5.83427 1.27314 

IS_AFTER .7282 21 1.26063 .27509 

Pair 2 
EM_BEFORE .0739 21 .44616 .09736 

EM_AFTER -.0989 21 .37845 .08258 

 
 

Tabel 17. 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 IS_BEFORE & IS_AFTER 21 .300 .186 

Pair 2 EM_BEFORE & EM_AFTER 21 .499 .021 
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Tabel 18. 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
IS_BEFORE - 

IS_AFTER 

1.76466 5.58639 1.21905 -.77824 4.30755 1.448 20 .163 

Pair 2 
EM_BEFORE 

- EM_AFTER 

.17272 .41681 .09095 -.01701 .36244 1.899 20 .072 
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