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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  
 

Perubahan standar akuntansi menjadi sistem akuntansi berbasis nilai wajar 

saat ini mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan pasar 

keuangan serta perkembangan instrumen keuangan yang kompleks (Šodan, 

2015). Pergeseran pasar dari akuntansi yang berbasis biaya historis menjadi 

berbasis nilai wajar mempunyai hubungan atau keterkaitan yang besar pada 

peran dan sifat pengukuran neraca serta pendapatan. Pengukuran nilai wajar 

mampu meningkatkan estimasi dan mampu memberikan data yang lebih tepat 

waktu dibandingkan dengan pengukuran biaya historis (Ayres et al., 2017).  

Sukendar,(2012) menyatakan bahwa pendekatan biaya historis dinilai 

kurang relevan karena dalam pendekatan ini laporan keuangan diukur dengan 

biaya saat terjadinya suatu transaksi dan biaya tersebut dijadikan dasar 

pelaporan keuangan pada periode selanjutnya, sehingga pada saat suatu aset 

mengalami penurunan atau peningkatan nilai di pasar, dalam laporan 

keuangan tidak menggambarkan perubahan nilai tersebut sehingga dianggap 

tidak mampu menggambarkan nilai ekonomi yang sesungguhnya.  

Penggunaan sistem akuntansi berbasis biaya historis mengakibatkan 

banyaknya permasalahan dalam pengungkapan laporan keuangan, salah 
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satunya adalah banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan kerugian, 

untuk itu dalam IFRS melakukan pengembangan pendekatan baru dalam 

pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat lebih bermanfaat, 

transparan, relevan dan terpercaya (Sukendar, 2012).  

Saat ini, FAS 157 dan PSAK 68 telah menetapkan adanya perubahan 

sistem akuntansi yaitu menggunakan sistem akuntansi berbasis nilai wajar. 

PSAK 68, (2013) menyatakan bahwa nilai wajar merupakan harga yang 

diperoleh dalam menjual aset atau harga yang akan dibayar dalam 

mengalihkan liabilitas di transaksi antara pelaku pasar pada tanggal 

pengukuran. Efektif atau tidaknya informasi nilai wajar dapat dilihat melalui 

cara dari pengungkapan informasi nilai wajar yang mampu memenuhi 

tujuannya. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan  informasi bagi 

keputusan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya (Sukendar, 

2012). Para pemangku kepentingan melihat nilai wajar investasi mengenai 

perubahan nilai wajar pada masa yang akan mendatang sebelum menentukan 

keputusannya, untuk itu laporan keuangan berbasis biaya historis dinilai 

kurang bermanfaat dalam menilai investasi. Informasi akuntansi memiliki 

peran penting yaitu keinformatifan, dengan demikian akuntansi diharuskan 

untuk menyediakan informasi yang sesuai dan relevan dengan penilaian. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia, (2017) telah 

menguji ada atau tidaknya pengaruh dari sebelum dan setelah penggunaan 

implementasi nilai wajar PSAK 68 terhadap relevansi nilai dan persistensi 
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laba pada perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2014-2015. 

Penelitian tersebut memberikan hasil yang menarik, dimana tidak ada 

perbedaan relevansi nilai namun terdapat perbedaan antara sebelum dan 

setelah menggunakan implementasi nilai wajar PSAK 68.  

Nilai wajar dapat diukur dengan melihat laporan laba rugi, yaitu melalui 

perbandingan antara laba rugi bersih yang dilaporkan atas aset pada nilai wajar 

dan komprehensif lain. Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. 

Nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) termasuk dalam bagian dari aset yang 

dimanfaatkan untuk diperdagangkan (trading),sedangkan nilai wajar melalui 

komprehensif lain (FVOCI) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

penyesuaian nilai wajarnya karena pendapatan komprehensif lain terdiri atas 

penyesuaian nilai wajar (Šodan, 2015). Aset keuangan yang mengalami 

penurunan nilai akan masuk dalam aset tersedia untuk dijual yang dimasukkan 

sebagai pendapatan komprehensif lain yaitu pada bagian ekuitas.  

PSAK 68 (2013) menjelaskan bahwa terdapat 3 level hirarki nilai wajar. 

Input level 1 merupakan harga kuostasian yang terdapat di pasar aktif. Input 

level 1 juga sering disebut dengan mark-to-market. Input level 2 merupakan 

input selain harga kuostasian yang mampu diobservasi, sedangkan input level 

3 adalah input yang tidak dapat diobservasi, sehingga melibatkan manajer 

dalam melakukan estimasi nilai wajar. Šodan, (2015) menyatakan bahwa nilai 

wajar merupakan nilai pasar,  untuk itu implikasi nilai wajar dianggap sangat 
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relevan, namun apabila pasar berada dalam keadaan yang likuid, maka nilai 

wajar akan diukur melalui estimasi dari manajer (mark-to-model).  

Penggunaan mark-to-model dinilai lebih bersifat subyektif, karena diatur 

oleh manajer, sehingga menjadi kurang relevan dan bias, untuk itu pendapatan 

nilai wajar menjadi dianggap kurang stabil, tidak dapat diandalkan, dan sering 

kali dijadikan peluang oleh para manajer untuk melakukan manipulasi 

pengukuran nilai wajar sehingga sering terjadi kesalahan estimasi (Šodan, 

2015). Adanya kesalahan estimasi tersebut secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi perolehan laba yang diterima saat ini karena kesalahan 

estimasi tersebut mampu mempengaruhi para pemangku kepentingan dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi. Mauro et al., (2017) menjelaskan 

bahwa meskipun implementasi nilai wajar dinilai sangat rasional, relevan, 

andal di pasar aktif, namun akan menghasilkan hal yang berbeda apabila 

berada pada kondisi pasar yang tidak aktif sehingga dapat menghasilkan 

kualitas laba yang rendah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian 

dari Pratiwi & Siswantoro, (2018) yang menyatakan bahwa implementasi nilai 

wajar dianggap tidak sepenuhnya relevan, karena apabila penilaian nilai wajar 

menggunakan mark-to-model (hierarki nilai wajar level 2 dan level 3) lebih 

bersifat subjektif dan bias karena penilaian nilai wajar dilakukan oleh manajer, 

sehingga dapat dijadikan peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen 

laba. Manajemen laba yang sangat mempengaruhi kualitas laba yang 

diperoleh suatu perusahaan. Semakin tinggi manajemen laba, maka kualitas 



5 
 
 

laba perusahaan tersebut akan semakin rendah karena manajer lebih 

mementingkan keuntungan pribadinya dibandingkan dengan keuntungan 

perusahaan.  

Kualitas laba yang rendah akan menunjukkan persistensi laba yang kurang 

baik karena persistensi merupakan perolehan pendapatan yang diterima pada 

saat ini dimana pendapatan tersebut menggambarkan pendapatan yang akan 

diterima di masa yang akan datang, sehingga apabila perolehan laba yang 

diterima saat ini rendah maka mencerminkan perolehan pendapatan yang 

rendah pula di masa yang mendatang, begitu pula dengan sebaliknya Dechow 

et al., (2010) menjelaskan bahwa laba yang memiliki kualitas yang lebih tinggi 

akan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yang lebih relevan 

sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kinerja di masa yang akan 

mendatang dan menggambarkan nilai intrinsik. 

Mauro et al., (2017) berpendapat bahwa pendapatan mampu diukur secara 

meluas dengan berbagai keadaan. Pengukuran kinerja keuangan dinilai 

melalui pendapatannya,sama halnya dalam perusahaan perbankan. Kualitas 

laba dijadikan tolak ukur kemampuan dalam mendapatkan penghasilan yang 

konsisten, sehingga mampu menjaga kualitas, keberlanjutan, serta 

pertumbuhan kinerja keuangan. Suhendah, (2018) juga berpendapat bahwa 

kualitas laba digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi 

keuangan yang sesungguhnya, apabila kualitas laba yang dimiliki tidak dapat 
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mencerminkan keadaan / kondisi perusahaan yang sesungguhnya, maka dapat 

menyesatkan pengguna laporan keuangan / para pemangku kepentingan.  

Mauro et al., (2017) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh dari 

nilai wajar pada empat ukuran kualitas laba yang umum digunakan: 

persistensi, kemampuan prediksi, variabilitas, dan smoothness. Menurut 

Šodan, (2015);Mauro et al., (2017), persistensi laba merupakan pendapatan 

yang diterima dalam suatu periode, pendapatan tersebut menggambarkan atau 

memprediksi pendapatan yang diterima di masa yang akan mendatang. 

Prediktabilitas laba mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai laba 

yang diharapkan. Variabilitas merupakan bentuk dari pendapatan lain. 

Smoothness merupakan atribut laba yang digunakan untuk melihat seberapa 

besar variabilitas laba pada setiap periode.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mauro et al., (2017) di negara 

Eropa menunjukkan bahwa Nilai wajar melalui laba / rugi berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba, dan nilai wajar melalui pendapatan 

komprehensif lain berpengaruh positif namun kurang signifikan terhadap 

kualitas laba. Hasil penelitian dari Suhendah, (2018) juga menunjukkan 

bahwa nilai wajar memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. Penelitian tersebut memberikan hasil yang 

berbeda dengan penelitian dari Šodan, (2015) menunjukkan bahwa nilai wajar 

yang diukur dengan nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) dan nilai wajar 

melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI) dengan menggunakan mark-
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to-model memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa pada negara berkembang cenderung menggunakan teknik 

mark-to-model karena kurangnya data pasar di negara berkembang, untuk itu 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai wajar yang dimiliki, maka 

kualitas laba akan semakin rendah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh 

penelitian dari Menicucci, (2020) yang menjelaskan nilai wajar input level 3 

memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba, karena nilai wajar level 3 

memiliki potensi kesalahan estimasi yang lebih besar, sehingga mampu 

menurunkan kualitas laba.  

Melalui perbedaan hasil beberapa penelitian terdahulu yaitu milik Mauro 

et al., (2017);Suhendah, (2018) dengan Šodan, (2015), peneliti termotivasi 

untuk melakukan penelitian kembali mengenai nilai wajar. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dampak dari nilai wajar pada kualitas laba 

dengan menggunakan persistensi laba di perusahaan perbankan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia yaitu 43 sektor perbankan dengan periode sampel 

yang akan digunakan yaitu dari tahun 2015 – 2019. Peneliti juga termotivasi 

melakukan penelitian mengenai nilai wajar karena pada negara berkembang 

memiliki perbedaan karakteristik dan dampak terhadap nilai wajar. Nilai 

wajar dapat diandalkan apabila penilaiannya berdasarkan data pasar aktif , 

sedangkan keadaan pasar di Indonesia cenderung belum optimal dan kurang 

likuid, hal ini dapat dibuktikan dengan diantara 30.115 perusahaan besar dan 

sedang (BPS,2018) hanya terdapat 741 perusahaan yang terdaftar dalam bursa 
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efek indonesia, keadaan tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual / beli efek 

perusahaan belum dilakukan dengan optimal, selain itu menurut 

Linawati,(2016), juga menjelaskan bahwa bursa saham Indonesia cenderung 

kurang likuid karena banyak saham yang tidak aktif diperdagangkan (saham 

tidur). Berdasarkan data dari bursa efek Indonesia menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa saham tidur, diantaranya yaitu: PT Mahaka Media Tbk, PT 

Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, PT Argha Karya Prima Industri Tbk, PT 

Berlian Laju Tanker Tbk.   

Adanya saham yang tidak aktif diperdagangkan / saham tidur disebabkan 

karena jumlah saham yang dijual terlalu sedikit, sehingga menyebabkan 

saham tersebut likuiditasnya menjadi rendah (Linawati, 2016).  Faktor lain 

yang menyebabkan kurang likuidnya bursa saham Indonesia yaitu karena 

rendahnya keterlibatan masyarakat di Indonesia dalam berinvestasi di pasar 

modal dan pengetahuan mengenai berinvestasi masih tergolong rendah 

(Muklis, 2016).  

Data pasar di Indonesia yang belum optimal dan kurang likuid 

menyebabkan penilaian nilai wajar yang menjadi tidak relevan, dimana dapat 

dibuktikan dengan penggunakan implementasi nilai wajar level 2 dan 3 (mark-

to-model) lebih tinggi dibandingkan dengan level 1 (mark-to-market) di 

perusahaan perbankan, contohnya seperti perusahaan  PT Bank BRI Syariah 

Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

Mark-to-model dinilai kurang relevan karena bersifat subyektif, untuk itu akan 
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berpengaruh pada kualitas laba suatu perusahaan (Pratiwi & Siswantoro, 

2018). 

Tujuan penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia karena pada penelitian ini memerlukan data 

instrumen yaitu trading securities dan available for sale. Menurut Anggraini, 

(2009);Lestar, (2019) menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan 

perusahaan sektor lainnya, perusahaan perbankan paling banyak memiliki 

data mengenai instrumen keuangan, karena karakteristik perusahaan 

perbankan yang menggunakan instrumen keuangan untuk transaksi 

operasional. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian dari 

Pascayanti et al., (2017) yang menjelaskan bahwa perusahaan perbankan 

dinilai paling mendominasi transaksi instrumen keuangan, sehingga industri 

ini paling terdampak dengan implementasi nilai wajar. Pernyataan tersebut 

dapat dibuktikan melalui beberapa laporan keuangan perusahaan selain sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, telah menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan non-bank yang tidak memiliki instrumen keuangan 

trading securities dan available for sale, contohnya seperti: Astra Otoparts 

Tbk, Gudang garam Tbk, Asahimas Flat Glass Tbk.   Mauro et al., (2017) juga 

menjelaskan bahwa sebagian besar sistem pelaporan keuangan di perusahaan 

perbankan diungkapkan secara khusus pada nilai wajar, sehingga penelitian 

mengenai implementasi nilai wajar pada sektor perbankan sangat relevan 

untuk dilakukan. Zhang et al., (2019) juga menjelaskan bahwa perusahaan 
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perbankan memiliki banyak interaksi dengan pemangku kepentingan untuk 

itu pengungkapan nilai wajar sangat diperlukan untuk meningkatkan rasa 

kepercayaan para pemangku kepentingan, selain itu perdagangan dan 

transaksi global juga memanfaatkan transparansi aktivitas dan pengungkapan 

bank.  

Peneliti akan menganalisis pengaruh nilai wajar dengan menggunakan 

pengukuran nilai wajar melalui komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba 

rugi terhadap kualitas laba. Peneliti akan mengukur kualitas laba dengan 

menggunakan persistensi laba. Terdapat banyak faktor yang mampu 

mempengaruhi persistensi laba salah satunya yaitu akrual (Ardian et al., 

2018). Akrual merupakan pengakuan setelah terjadinya suatu transaksi 

seperti: perolehan pendapatan, peningkatan aset, peningkatan biaya dan 

hutang yang diterima / yang harus dibayarkan (Sutisna & Erni, 2016). Selain 

akrual, faktor lain yang dapat mempengaruhi persistensi laba yaitu volatilitas 

arus kas (Uzaimi et al., 2015), pada penelitiannya menjelaskan bahwa laba 

dinilai persisten apabila arus kas selalu mengalami perubahan dalam setiap 

tahunnya. Karena perusahaan perbankan paling banyak memiliki instrumen 

keuangan sehingga perusahaan sektor perbankan paling terdampak pada 

implementasi nilai wajar, maka pada penelitian ini lebih terfokus pada 

pengaruh dari nilai wajar terhadap persistensi laba. Selain itu Šodan, (2015) 

menjelaskan bahwa pada saat terjadinya perubahan sistem akuntansi dari 

akuntansi berbasis biaya historis dan diganti dengan sistem akuntansi berbasis 
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nilai wajar menyebabkan konsekuensi yang tinggi hingga menyebabkan krisis 

keuangan global, jatuhnya finansial menyebabkan risiko sistem keuangan 

menjadi meningkat, melalui adanya krisis keuangan tersebut, persistensi laba 

dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan secara 

menyeluruh (Hung et al., 2018). 

Persistensi laba merupakan ukuran laba yang mencerminkan 

keberlanjutan laba pada masa yang akan mendatang (Choirina & Ahmar, 

2012), Melalui adanya persistensi laba perusahaan dapat diberikan gambaran 

kondisi laba yang akan diterima di masa yang akan mendatang, sehingga 

apabila perusahaan saat ini memiliki pendapatan laba yang rendah maka 

perusahaan tersebut dapat menggunakan persistensi laba sebagai evaluasi 

untuk keberlanjutan usaha di masa yang akan mendatang.  

Tujuan setiap perusahaan tentunya yaitu memperoleh pendapatan laba 

yang tinggi, begitu pula dengan perusahaan perbankan. Para investor / kreditor 

akan mempercayakan dana mereka pada perusahaan perbankan apabila 

perusahaan perbankan berada pada kondisi yang sehat (Natalia, 2017). 

Menurut Barus, (2014) menjelaskan bahwa tingkat hutang akan menyebabkan 

perusahaan berusaha untuk meningkatkan persistensi laba guna untuk tetap 

mempertahankan kualitas kinerja yang baik karena kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang bergantung pada tingkat stabilitas perusahaan, 

dengan adanya kualitas kinerja perusahaan yang baik akan menjadi nilai 

tambah bagi para pemangku kepentingan karena hutang yang meningkat akan 
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menurunkan persistensi labanya, banyak biaya yang harus dibayarkan dengan 

demikian laba yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin menurun, hal ini 

akan mempengaruhi keputusan investor.  

Untuk mengurangi adanya faktor pengaruh lain, penelitian ini 

menggunakan variabel kontrol. Variabel kontrol dianggap konstan sehingga 

mampu meningkatkan akurasi dari hubungan antara nilai wajar terhadap 

persistensi laba. Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

ukuran perusahaan (SIZE) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Mauro et al., 

(2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan sering digunakan dalam 

variabel kontrol karena ukuran perusahaan memiliki kaitan dengan total aset 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan, Setiawan & Christiawan, (2017) 

menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dikaitkan dengan kemudahan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi jual beli aset di 

pasar modal, dengan demikian semakin kecil ukuran perusahaan maka 

transaksi di pasar modal juga akan semakin rendah, data pasar  juga akan 

menjadi kurang optimal dan hal tersebut dapat berdampak pada penilaian nilai 

wajar, dimana nilai wajar menjadi tidak dapat diandalkan karena penggunaan 

mark-to-model akan semakin tinggi, sehingga kualitas laba yang dimiliki 

semakin rendah.  

CAR digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

perusahaan perbankan dalam menyediakan modal untuk menutupi penurunan 

aktiva yang terjadi karena adanya risiko penurunan laba (kerugian) 
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(Damayanti & Savitri, 2012). Semakin rendah CAR menandakan bahwa 

jumlah modal yang dimiliki semakin sedikit (Yogi & Damayanthi, 2016). 

Hamdi & Mejri, (2017) menjelaskan bahwa CAR yang rendah dapat 

mengakibatkan munculnya manipulasi / kesalahan dalam penilaian nilai wajar 

karena CAR yang lemah dapat dijadikan peluang bagi perusahaan untuk 

melakukan reklasifikasi aset keuangan, hal ini dilakukan untuk menghindari 

pengakuan kerugian transaksi jual / beli aset, sehingga peluang terjadinya 

kesalahan dalam melakukan penilaian nilai wajar menjadi tinggi dan kualitas 

laba perusahaan akan menjadi semakin rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, 

untuk itu ukuran perusahaan (SIZE) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mampu mengontrol hubungan dari nilai wajar terhadap persistensi laba.  

Melalui latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas mengenai 

bagaimana pengaruh dari implementasi nilai wajar yang diukur dengan nilai 

wajar melalui laba / rugi (FVTPL) dan nilai wajar melalui pendapatan 

komprehensif lain (FVOCI) terhadap persistensi laba perusahaan perbankan 

pada tahun 2015-2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka judul 

penelitian ini adalah “Pengaruh Nilai Wajar Terhadap Persistensi Laba 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia”.  

1.2.Rumusan Masalah  
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Apakah implementasi nilai wajar berpengaruh negatif signifikan terhadap 

persisten laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia? 

1.2.Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian:  

Untuk mengetahui apakah nilai wajar memiliki hubungan negatif terhadap 

persistensi laba. 

Manfaat penelitian:  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk pemangku 

kepentingan dalam melakukan identifikasi kinerja perusahaan 

2. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan pada penelitian 

selanjutnya yang sejenis  

1.3. Kerangka Pikir  

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir 
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Berdasarkan kerangka pikir diatas, menjelaskan bahwa penelitian ini 

membahas mengenai bagaimana pengaruh nilai wajar yang diukur menggunakan 

nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) dan nilai wajar melalui pendapatan 

komprehensif lain (FVOCI) terhadap persistensi laba, dan penelitian ini juga 

menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dan rasio 

kecukupan modal (CAR). Variabel dependen persistensi laba dihitung melalui 

koefisien regresi dari laba tahun ini dan laba 2 tahun sebelumnya. Variabel 

independen nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) diukur menggunakan 

perbandingan antara aset yang diperdagangkan terhadap laba bersih (NI), dan 

variabel independen nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVTPL) 

diukur menggunakan rasio aset tersedia untuk dijual dan pendapatan komprehensif 

(CI) sebagai penjumlahan dari laba bersih (NI) dan pendapatan komprehensif lain 

(OCI). Variabel kontrol ukuran perusahaan dihitung menggunakan logaritma dari 

total aset, sedangkan variabel kontrol rasio kecukupan modal dihitung melalui 

perbandingan dari rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR).  

Hubungan nilai wajar melalui laba / rugi (FVTPL) dan nilai wajar melalui 

pendapatan komprehensif lain (FVOCI) pada penelitian ini diasumsikan sama 

dengan penelitian terdahulu milik Šodan, (2015) yang memberikan bukti bahwa 

nilai wajar melalui laba / rugi dan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif 

lain berhubungan negatif signifikan terhadap kualitas laba.  

1.4. Sistematika Penulisan  
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Agar penguji dan pembaca mampu memahami isi penelitian dengan mudah, 

maka peneliti membagi menjadi menjadi:  

BAB I  : Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika 

penulisan dalam penelitian ini.  

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menguraikan beberapa teori yang digunakan pada 

penelitian sebelumnya dan yang akan digunakan pada penelitian 

ini secara relevan hingga menjelaskan hipotesis yang akan 

dikembangkan pada penelitian ini.  

BAB III : Metodologi Penelitian  

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai populasi dan sampel 

yang akan digunakan, jenis data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, metode analisis data.  

BAB IV : Analisis dan Pembahasan  

Bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan pada penelitian 

ini, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis  

BAB V : Penutup  
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Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan pada penelitian ini, 

keterbatasan pada penelitian ini, implikasi hasil penelitian dan 

saran bagi peneliti selanjutnya.  
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