
 

 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin pesatnya dunia perekonomian dan perbankan internasional, Indonesia 

dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional, 

sehingga dapat meningkatkan kewajaran, keandalan dan transparansi laporan 

keuangan. Untuk memenuhi hal itu, maka Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK 50  & 55 revisi tahun 2006 yang 

harus diterapkan oleh industri perbankan  sejak 1 Januari 2008 dan menjadi aturan 

akuntansi formal bagi perusahaan, perbankan, BUMN dan organisasi lain untuk 

mematuhinya. 

 

Banyak bank dan lembaga keuangan lainnya ternyata belum mampu untuk 

menerapkan PSAK ini, maka penerapannya pada 1 Januari 2010. PSAK No. 50 

revisi 2006 mengenai Instrumen Keuangan “Penyajian dan Pengungkapan” dan 

PSAK No. 55 revisi 2006 mengenai Instrumen Keuangan “Pengakuan dan 

Pengukuran”  telah mengacu pada IAS 32 dan 39. Dengan diterapkannya PSAK 

50 dan 55 (revisi 2006) memberikan dampak terhadap perlakuan instrumen 

keuangan lindung nilai pada laporan keuangan perusahaan. Salah satunya adalah 

perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap penurunan nilai instrumen 

keuangan yang diatur dalam PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) (Annisa et al., 2010). 



 

PSAK 50  & 55 (revisi 2006) ini sudah mengadopsi sebagian besar aturan IFRS, 

berbeda dengan PSAK No. 50 (1998) dan PSAK No. 55 (1999) yang lebih 

cenderung ke US GAAP. Menurut standar lama, instrumen keuangan yang 

dimiliki oleh perbankan hanya sebatas pada instrumen pasar uang (money market) 

serta instrumen pasar modal (capital market)  meliputi surat berharga komersial, 

saham, surat pengakuan utang, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan 

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

efek (Annisa et al., 2010). 

 

Apabila PSAK 50 & 55 (revisi 2006) digunakan, kecuali aset tetap, hampir 

seluruh item pada laporan keuangan perbankan merupakan instrumen keuangan. 

Hal ini cukup mengundang perdebatan karena definisi tersebut mencakup dua 

kelompok item paling besar baik pada sisi debit, maupun sisi kredit, yakni 

simpanan (deposit atau receivable) dan kredit (loan). Hal ini disebabkan karena 

pada PSAK No. 50 (1998) merupakan standar lama, belum sesuai dengan IFRS. 

Sedangkan PSAK No. 50 (revisi 2006)  sudah tercakup jenis instrumen keuangan 

“Loan and Receivable”, sama seperti IAS 32 (Annisa et al., 2010). 

 

PSAK 50 & 55 (revisi 2006) merupakan PSAK kontroversial dan kompleks 

terutama karena dampaknya yang besar pada industri perbankan di Indonesia. 

Komponen utama dari aset dan liabilitas keuangan membutuhkan biaya cukup 

besar karena membutuhkan investasi dalam teknologi informasi dan sumber daya 

manusia. PSAK 50 & 55 (revisi 2006) mengharuskan tersedianya bukti objektif 

bahwa suatu kerugian telah timbul sebelum memperhitungkan penurunan nilai 



(impairment). lndikator bukti objektif kerugian nilai pada investasi ekuitas dapat 

berupa menurunnya nilai wajar saham dalam periode panjang dan penurunan 

tersebut bukan karena fluktuasi pasar. Selain itu indikator lainnya adalah adanya 

informasi bahwa perusahaan mengalami kesulitan operasional misalnya 

penutupan segmen operasi, kegagalan produk, pelanggaran kontrak pinjaman, 

serta likuidasi perusahaan. Memburuknya rasio keuangan dapat menjadi pengukur 

kemampuan penerbit dalam melakukan pembayaran hutang dan mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan terhadap penerapan instrumen keuangan lindung 

nilai. Rasio keuangan terkait adalah: rasio likuiditas, rasio profitabilitas, serta 

financial leverage ratio (Annisa et al., 2010). 

 

Dalam penelitian ini ukuran kinerja keuangan yang akan diteliti adalah rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, dan financial leverage ratio. Selain perbankan dan 

non-perbankan menggunakan ukuran kinerja keuangan ini dalam mengukur 

kinerja keuangan perusahaan, alasan yang mendasari pengambilan variabel-

variabel ini adalah bahwa analisis rasio keuangan tersebut dapat menjadi 

pengukur perlakuan penurunan nilai yang sesuai dengan PSAK 50 & 55 (revisi 

2006)  terhadap instrumen keuangan lindung nilai perusahaan (Annisa et al., 

2010). 

 

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi 

kewajibannya dan bergantung pada arus kas perusahaan serta komponen aset dan 

kewajiban lancarnya (Subramanyam dan Wild, 2010). Penerapan PSAK baru 

tersebut berpengaruh terhadap rasio likuiditas karena rasio keuangan tersebut 



dapat menjadi pengukur kemampuan pihak peminjam dalam melakukan 

pembayaran hutang yang dalam hal ini perusahaan menerima informasi mengenai 

masalah keuangan berupa penurunan nilai (impairment loss) aset yang dialami 

pihak peminjam sehingga tidak mampu melakukan pembayaran dan 

mempengaruhi perusahaan dalam melindungi nilai dari instrumen keuangan yang 

dimiliki (Annisa et al., 2010). Sedangkan  PSAK lama, tidak memberikan 

panduan yang jelas tentang indikator-indikator penurunan nilai untuk instrumen 

keuangan lindung nilainya. 

 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan menggunakan sumber-

sumber ekonomi berupa penjualan, aset, dan modal perusahaan (Subramanyam 

dan Wild, 2010). Penerapan PSAK baru tersebut berpengaruh terhadap rasio 

profitabilitas karena rasio keuangan tersebut merupakan indikator bukti objektif 

kerugian nilai pada investasi ekuitas yang dalam hal ini dapat berupa penurunan 

yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar aset dari investasi dalam 

instrumen ekuitas di bawah biaya perolehan berdasarkan fair value-nya (PSAK 55 

revisi 2006, paragraf 62) dan penurunan tersebut bukan karena fluktuasi pasar 

(Annisa et al., 2010). Sedangkan PSAK lama, semua instrumen keuangan diukur 

pada pengukuran awal sebesar historical cost dan tidak memberikan panduan jelas 

tentang indikator-indikator penurunan nilai untuk instrumen keuangan lindung 

nilainya. 

 



Financial Leverage Ratio adalah kemungkinan dan kemampuan jangka panjang 

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang (Subramanyam dan Wild, 

2010). Penerapan PSAK baru tersebut berpengaruh terhadap rasio financial 

leverage ratio karena kelompok aset keuangan diturunkan nilainya jika terdapat 

bukti yang objektif mengenai terjadinya penurunan nilai tersebut sebagai akibat 

dari satu atau lebih peristiwa kerugian yang terjadi setelah pengakuan awal aset 

tersebut, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa depan yang dapat 

diestimasi secara handal terhadap instrumen keuangan lindung nilainya (Annisa et 

al., 2010). Sedangkan PSAK lama, tidak memberikan panduan yang jelas tentang 

indikator penurunan nilai untuk  instrumen keuangan lindung nilai. 

 

Penelitian Firoz et al. (2011) berdasarkan studi mengenai dampak penerapan IAS 

39 mengenai instrumen keuangan dan IFRS 9 mengenai klasifikasi dan 

pengukuran instrumen keuangan pada perbankan di India menemukan bahwa 

penerapan kedua standar ini sangat mempengaruhi industri perbankan terutama 

dalam klasifikasi financial asset yang lebih ketat dan valuasi pencadangan 

penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan porfolio piutang, serta 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 

Penelitian mengenai penerapan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan 

PSAK 50 & 55 (revisi 2006) dan perubahan yang harus dilakukan oleh 

perusahaan dilakukan (Annisa et al., 2010) menggunakan rasio keuangan terkait 

adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, serta financial leverage ratio. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa analisis rasio keuangan tersebut dapat menjadi 



pengukur kemampuan penerbit atau pihak peminjam dalam melakukan 

pembayaran hutang dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan untuk 

melindungi nilai dari penurunan nilai instrumen keuangan yang dimiliki. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan 

Sesudah Penerapan Instrumen Keuangan Lindung Nilai pada Perbankan 

dan Non-Perbankan.” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini secara umum 

adalah „‟Bagaimana perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

penerapan instrumen keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan 

tahun 2008- 2011?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Untuk  memfokuskan penelitian ini, agar masalah yang diteliti memiliki ruang  

 

lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai  

 

berikut: 

 

1. Ukuran kinerja keuangan yang diteliti yaitu Rasio Lancar, Net Profit Margin,  

dan RasioTotal Hutang Terhadap Total Aset. 

 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data  

 

kuantitatif yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan dan non-

perbankan tahun 2008 sampai 2011. 



3.    Laporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan  

perusahaan 2 (dua) tahun sebelum dan 2 (dua) tahun sesudah penerapan 

instrumen keuangan lindung nilai PSAK 50 & 55 (Revisi 2006). 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan signifikan dan peningkatan 

kinerja keuangan yang lebih baik sebelum dan sesudah penerapan instrumen 

keuangan lindung nilai pada perbankan dan non-perbankan tahun 2008 - 2011. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi 

dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai sarana dalam 

memahami, serta menambah pengetahuan untuk mengaplikasikan teoritis yang 

telah dipelajari. 

2. Bagi perusahaan, sebagai informasi bahwa kinerja keuangan yang baik adalah 

sesuatu yang bisa meningkatkan reputasi perusahaan. 

3. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK), dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk melaksanakan pengawasan demi terciptanya 

pengelolaan kebijakan akuntansi yang efektif. 

 


