
BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegagalan standar akuntansi keuangan menghadapi krisis keuangan global 

pada 2008 lalu menjadi alasan utama dibentuknya standar akuntansi global baru. 

Hal ini disebabkan karena mekanisme pengakuan penurunan nilai atas instrumen 

keuangan sebelumnya dianggap sebagai salah satu penyebab krisis keuangan 

(Nadia & Rosa, 2014). Selain itu, kegagalan saat itu juga disebabkan karena standar 

yang sebelumnya berlaku (IAS 39) tidak dapat mengakui kerugian pinjaman lebih 

awal. Dalam penghitungan penurunan nilai, IAS 39 menggunakan model incurred 

loss yang mana hanya mengakui kerugian sesudah terjadinya peristiwa yang 

mengakibatkan risiko kerugian maupun gagal bayar (Novotny-Farkas, 2016).  

Oleh karena itu pada tahun 2014, IASB menerbitkan standar akuntansi 

keuangan baru yaitu IFRS 9 Financial Instruments untuk menggantikan IAS 39 

tentang recognition and measurement of financial instrument yang efektif untuk 

periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 dengan penerapan 

dini diperbolehkan.  (PwC, 2014). IFRS 9 diperkenalkan sebagai pengganti IAS 39, 

untuk meningkatkan mekanisme klasifikasi dan pengukuran atas instrumen 

keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) melakukan adopsi atas IFRS 9 Financial 

Instruments menjadi PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang berlaku efektif 1 

Januari 2020. PSAK 71 tentang instrumen keuangan tersebut menggantikan PSAK 

55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan (PwC, 2019). 
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Perubahan penting mengenai instrumen keuangan dalam PSAK 71 ini ada 

pada tiga bidang, yaitu klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai, 

dan akuntansi lindung nilai (macro hedging) (Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), 2016). Untuk model penurunan nilai yang 

digunakan dalam PSAK 71 adalah kerugian kredit ekspektasian (KKE) atau 

expected credit loss (ECL). Dengan model tersebut, instansi yang menerapkan 

PSAK 71 diwajibkan untuk mengestimasi kerugian atas perubahan penurunan nilai 

pasar maupun risiko suatu instrumen keuangan sejak awal periode pemberian 

pelaporan, walaupun tidak ada kejadian kerugian yang terjadi (Witjaksono, 2018). 

Berbeda dengan PSAK 55 yang baru mengakui kerugian setelah terjadinya gagal 

bayar atau kredit macet dan kerugian lainnya (Astuti & Sulistyowati, 2019). IFRS 

9 (PSAK 71) merupakan model KKE yang menggabungkan cadangan penurunan 

nilai lebih awal dan lebih besar sehingga lebih selaras dengan peraturan kerugian 

yang diekspektasikan dan dapat mengurangi penumpukan kerugian (Novotny-

Farkas, 2016). IFRS 9 (PSAK 71) juga memasukkan skenario ekonomi di masa 

depan atau konsep forward looking dalam penghitungan model penurunan nilai 

yang digunakan (McKinsey & Company, 2017).  

Dengan demikian model incurred loss yang digunakan dalam IAS 39 atau 

PSAK 55 dianggap terlalu kompleks dan tidak konsisten dengan manajemen serta 

risiko bisnis perusahaan (PwC, 2019). Model tersebut cenderung menunda 

pengakuan kerugian kredit atas pinjaman dan piutang yang dapat menghambat 

siklus kredit sehingga tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya 

(PwC, 2019). Seharusnya potensi risiko kredit dapat dicerminkan melalui   
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penurunan nilai (impairment) pada pembentukan cadangan kerugian penurunan 

nilai dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

(Gebhardt, 2016). Karena dengan pengakuan kerugian kredit yang lebih tepat waktu 

dalam IFRS 9 dapat mengurangi terjadinya pembentukan CKPN yang terlalu 

sedikit dan terlalu terlambat seperti pada IAS 39 sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan stabilitas keuangan (Frykström & Li, 2018).  

PSAK 71 tidak hanya berlaku dan memengaruhi bank sebagai lembaga 

keuangan yang memberikan pembiayaan berupa kredit, pinjaman dan piutang. Ini 

berlaku dan memengaruhi entitas apapun yang memiliki pinjaman jangka panjang, 

investasi ekuitas, maupun piutang jangka pendek sekalipun (PwC, 2019). Kendati 

demikian, PSAK 71 lebih relevan untuk bank sebagai penerbit utama pinjaman 

sehingga bank paling terpengaruh atas aturan penurunan nilai ini (Frykström & Li, 

2018). PSAK 71 tentang instrumen keuangan dinilai dapat memastikan informasi 

yang relevan dan berguna bagi penilaian jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas 

masa depan entitas (Nadia & Rosa, 2014).  

Dengan demikian, PSAK 71 merupakan solusi yang jika diterapkan dengan 

baik oleh bank, dapat berkontribusi untuk meningkatkan manajemen risiko kredit 

bank, meningkatkan transparansi kualitas aset bank dan risiko kredit (Frykström & 

Li, 2018). PSAK 71 terbukti mampu menurunkan praktek manajemen laba karena 

kualitas informasi yang tercermin semakin meningkat (Haq & Pratama, 2021). Oleh 

karena itu, tujuan penerapan IFRS 9 (PSAK 71) ialah untuk memberikan 

perlindungan terhadap segala instansi khususnya industri perbankan dalam 

menghadapi segala potensi kerugian pinjaman atau risiko kekurangan modal saat 
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krisis keuangan akibat kondisi ekonomi global di masa mendatang (Novotny-

Farkas, 2016).  

Pada kuarter pertama tahun 2020, masih dalam tahun yang sama dengan 

tahun efektif penerapan PSAK 71 dunia dikejutkan oleh munculnya virus corona 

atau coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang merupakan hasil transmisi dari 

hewan (terutama kelelawar) ke manusia di pasar makanan laut di Wuhan, China 

(Velavan & Meyer, 2020). World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa 

virus ini menyerang organ pernafasan  (Mishra, 2020). Penyebaran virus dan 

peningkatan jumlah kasus terinfeksi virus corona ini berkembang sangat cepat dan 

tidak dapat dihentikan. Maka pada 11 Maret 2020 World Health Organization 

(WHO) secara resmi menyatakan bahwa coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

menjadi pandemi global karena telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di lebih 

dari 100 negara di dunia. Sampai April 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 di 

dunia telah mencapai 146.067.551 kasus dengan 3.092.497 kasus kematian di 222 

negara di dunia (WHO, 2021a).  

Sementara itu di Indonesia, kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 

1.657.035 kasus dengan 45.116 kasus kematian (WHO, 2021b). Angka tersebut 

akan semakin bertambah setiap saat. Untuk mengurangi jumlah kasus terinfeksi dan 

memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah di seluruh dunia termasuk 

Pemerintah Indonesia menerapkan lockdown atau di Indonesia disebut Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku pada waktu-waktu tertentu sesuai 

kebijakan pemerintah setempat.  Kebijakan ini dilakukan guna membatasi ruang 

gerak masyarakat secara sosial, seperti kegiatan ekonomi, perusahaan, sekolah, 
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aktivitas ibadah bersama, pariwisata, rumah sakit, dan segala bentuk perkumpulan 

yang melibatkan banyak massa didalamnya. Penerapan lockdown yang taat dan 

disiplin mampu menurunkan angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di berbagai 

negara, contohnya di China (Lau et al., 2021).  

Akan tetapi muncul dampak lain dari penerapan PSBB atau pembatasan 

sosial yaitu ketidakpastian bisnis bahkan ancaman krisis ekonomi global yang 

mengarah pada resesi ekonomi (Moser & Yared, 2020). Karena terjadi guncangan 

permintaan dan penawaran secara bersamaan yang secara keseluruhan menciptakan 

gangguan pada produksi serta rantai pasokan global di hampir seluruh perusahaan 

di dunia (Fernandes, 2020). Hal ini dibuktikan dengan kontraksi yang terjadi pada 

pertumbuhan perekonomian dunia pada tahun 2020 sebesar -3,5% (y-o-y), angka 

tersebut sangat jauh dari angka yang di proyeksikan oleh (International Monetary 

Fund, 2020) dalam World Economic Outlook Update Januari 2020 yaitu sebesar 

3,3%. China sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia setelah AS yang memiliki 

persentase PDB mencapai 16% terhadap total PDB dunia, terkena dampak COVID-

19 paling serius sehingga mengalami kontraksi perekonomian sebesar 6,8% dan 

secara otomatis menimbulkan kontraksi pada PDB dunia yang juga menjadi pemicu 

resesi global (Aviliani & Indramawan, 2020). Direktur IMF Kristalina Georgive, 

menyatakan bahwa ekonomi dunia kini sudah resmi memasuki resesi yang bahkan 

lebih buruk dari resesi yang terjadi pada tahun 2009.  

Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan PDB Indonesia pada tahun 2020 

mengalami penurunan menjadi -2,07% dari 2019 dengan kontraksi berulang pada 
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tiap triwulan selama tahun 2020. Kontraksi pada triwulan pertama sebesar 2,97%, 

kemudian pada triwulan II 2020 sebesar -5,32%, pada triwulan III sebesar -3,49% 

dan terakhir pada Triwulan IV kontraksi yang terjadi sebesar -2,19%. Kontraksi 

berulang ini secara resmi membuat Indonesia juga telah memasuki resesi ekonomi 

pertama sejak tahun 1998.  

Kontraksi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dunia maupun Indonesia 

disebabkan oleh dampak COVID-19 yang merata pada hampir seluruh sektor 

ekonomi. Pertama, dampak pada sektor primer ialah menurunnya harga hasil 

pertanian dan perkebunan sebesar 15-20% dan menurunnya permintaan bahan baku 

dari hotel maupun restoran yang disebabkan oleh dampak dari pembatasan sosial 

sehingga terbatasnya aktivitas ekspor-impor (Bhosale, 2020). Pembatasan sosial 

juga menyebabkan permintaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia turun 

sebesar 35% dan permintaan aftur turun lebih besar lagi yaitu 45% dari kondisi 

normal sebelum pandemi COVID-19 (Widyastuti & Nugroho, n.d.).  

Kedua, dampak pada sektor sekunder berupa penurunan indeks industri 

manufaktur, berdasarkan data Purchasing Managers Index (PMI) penurunan yang 

dialami mencapai 45,3% dari sebelumnya 51,9% pada Februari 2020, kemudian 

diikuti dengan penurunan yang sangat tajam pada bulan April dan Mei 2020 yaitu 

27,5% dan 28,6%.  Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang 

Kartasasmita, menyatakan bahwa penurunan kapasitas produksi dialami oleh 

hampir 50% industri manufaktur kecuali industri yang bergerak dibidang 

penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan mengakibatkan masalah pada arus kas 

dan kebutuhan modal kerja perusahaan.  
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Ketiga, dampak COVID-19 pada sektor tersier termasuk industri 

transportasi yaitu terjadinya penurunan aktivitas sebesar lebih dari 90% (Fernandes, 

2020). Hal yang sama juga terjadi pada industri perhotelan dan pariwisata, di 

Amerika Serikat permintaan menurun sebesar 11,6% sampai awal Maret 2020, 

sementara di China penurunan permintaan membuat harga hunian juga turun 

sebesar 89% pada akhir Januari 2020 (Nicola et al., 2020). Kerugian yang dihadapi 

oleh sektor jasa ini tidak akan pernah pulih sehingga memengaruhi output sektor 

tersier yang menurun 60-80% pada bulan April 2020 di beberapa negara di dunia 

(Pain, 2020).  

Selanjutnya sektor keuangan salah satunya industri perbankan juga 

merasakan dampak COVID-19. Hal tersebut berdampak pada kemampuan banyak 

entitas menghasilkan arus kas yang selanjutnya juga memengaruhi kemampuan 

debitur untuk membayar utang  usahanya tepat waktu sesuai dengan ketentuan 

kontrak (E&Y, 2020). Menurut Heru Kristiyana selaku kepala eksekutif pengawas 

perbankan OJK, kinerja asset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit perbankan 

setelah mini crisis tahun 2015 terus bertumbuh ke arah positif dan melambat pada 

masa perang dagang sampai pandemi COVID-19 ini. Berikut merupakan grafik 

petumbuhan kredit perbankan tahun 2017 – 2020 dan prakiraan pertumbuhan kredit 

2021: 

Gambar 1. 1 

Pertumbuhan Kredit Perbankan Tahun 2017 – 2021 
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Sumber: Bank Indonesia  

 Berdasarkan grafik pertumbuhan kredit di atas, pertumbuhan kredit 

mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke 2019, sedangkan saat terjadinya perang 

dagang antara AS dan China pada 2019 pertumbuhan kredit ikut menurun menjadi 

6,1% kemudian pada tahun 2020 kembali terseok sangat tajam menjadi -1,4% 

akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial atau PSBB yang 

diberlakukan. Berdasarkan data dari OJK, penurunan rasio kecukupan modal 

(CAR) juga terjadi pada Maret 2020 sebesar 21,77%, tetapi persentase tersebut 

masih relatif memadai, kemudian pada Desember 2020 kembali meningkat menjadi 

23,89% artinya modal perbankan dikatakan masih berkualitas. Oleh sebab itu 

perbankan saat ini bersikap lebih selektif dalam penyaluran kredit di tengah 

persepsi tingginya risiko kredit akibat dampak pandemi COVID-19.  

Selanjutnya, berdasarkan data yang diolah oleh OJK, rasio kredit 

bermasalah atau NPL bank mengalami peningkatan sebesar 3,22% pada bulan Juli 

dan angka tersebut terus konstan berada di atas 3% di bulan-bulan selanjutnya, 

padahal pada bulan Maret - April 2020 masih berada di bawah 3% yaitu 2,77% dan 

2,8%. Peningkatan NPL ini mencerminkan bahwa kondisi bank sedang tidak baik 
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karena risiko kredit bermasalah yang dihadapi bank semakin tinggi (Diyanti & 

Widyarti, 2012). Hal tersebut masih dimaklumi karena merupakan dampak dari 

pandemi COVID-19, yang paling penting adalah bagaimana perbankan bisa 

menjaga angka NPL tetap di bawah 3%.  

Situasi ini merupakan kondisi yang tidak terduga dan penuh dengan 

ketidakpastian. Menurut OJK, COVID-19 berdampak secara langsung maupun 

tidak langsung pada kinerja dan kapasitas debitur sehingga berpotensi mengganggu 

kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Maka sebagai langkah antisipatif 

terjadinya kemacetan kredit dan untuk menstimulus ekonomi perbankan, OJK 

mengeluarkan kebijakan berupa restrukturisasi kredit yang berlaku hingga 31 Maret 

2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur regulasi terkait restrukturisasi kredit 

serta panduan penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 pada perbankan di masa pandemi 

COVID-19 dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Kontra-Siklikal Terhadap Dampak Penyebaran 

Penyakit Coronavirus 2019. 

Penelitian ini dilakukan pada industri perbankan karena perbankan 

memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro (Simatupang, 

2019). Peran utama perbankan meliputi investasi dalam pertumbuhan ekonomi, 

pembiayaan bisnis dan rumah tangga, serta berperan besar dalam sistem 

pembayaran (Daryanto et al., 2020). Selanjutnya peran bank sebagai Lembaga 

keuangan yaitu “financial intermediary” berarti bank merupakan perantara antara 

pemilik dana lebih (surplus of fund) dengan pihak-pihak yang membutuhkan 

pinjaman dana (lack of fund) (Wiwoho, 2014). Oleh karena itu Bank harus selalu 
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menjaga tingkat stabilitas dan kesehatannya agar dapat bermanfaat bagi 

perekonomian bangsa (Lie & Sumirat, 2018). Stabilitas perbankan itu sendiri 

tercermin dari kondisi perbankan yang sehat dan sebagai gambaran kinerja bank 

secara keseluruhan (Daryanto et al., 2020).  

Selanjutnya, panduan penerapan PSAK 71 untuk model pengukuran KKE 

yang efektif per 1 Januari 2020 tidak memasukkan informasi terkait pandemi 

COVID-19 karena tidak tersedianya informasi tersebut pada periode 31 Desember 

2019 (IAI, 2020). Pandemi COVID-19 ini menciptakan tantangan yang signifikan 

untuk mengadaptasi kerangka kerja IFRS 9 Expected Credit Loss (ECL) untuk 

kehidupan normal yang baru. Di sebagian besar bank, model ECL telah 

menyebabkan tingkat penurunan nilai yang stabil sejak diperkenalkannya Standar 

IFRS 9 pada tahun 2018 (Deloitte, 2021). Tetapi karena pandemi, bank harus dapat 

menjelaskan pergerakan penurunan nilai selama periode dengan ketidakpastian 

ekonomi yang signifikan secara historis. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penyesuaian dalam penerapan PSAK 71 di masa pandemi COVID-19 pada standar 

keuangannya dengan memasukkan skenario dan variabel makroekonomi akibat 

pandemi COVID-19 ke dalam model penghitungan KKE sebagai pertimbangan 

penyusunan laporan keuangan.  Hal ini dilakukan dengan tujuan agar informasi 

yang dihasilkan lebih akurat dan dapat menjadi solusi atas urgensi saat ini yaitu 

menyelamatkan perekonomian di masa mendatang sesuai dengan konsep forward 

looking dan tujuan PSAK 71 (Tungga & Angelina, 2021).   

Sebelumnya, Ilat et al. (2020) telah melakukan penelitian serupa dengan 

judul “Evaluasi Penerapan Psak 71 Mengenai Instrumen Keuangan Pada Pt. Sarana 
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Sulut Ventura Manado”. Kendati demikian, terdapat beberapa perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Pertama, menjelaskan penerapan PSAK 71 tentang 

instrumen keuangan pada industri perbankan di masa pandemi COVID-19 

khususnya pada industri perbankan. Sementara itu penelitian sebelumnya bertujuan 

untuk membandingkan PSAK 55 dan 71 tentang instrumen keuangan terkait 

pengakuan, pengukuran khususnya tentang penurunan nilai dan aset keuangan tidak 

tertagih. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasinya bagi 

perusahaan setelah penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan pada PT 

Sulawesi Utara Fasilitas Usaha. Kedua, penelitian saat ini menggunakan 5 bank 

BUKU IV sebagai sampel penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan 1 perusahaan yaitu PT Sulawesi Utara Fasilitas Usaha.  

Ketiga, metodelogi penelitian pada penelitians saat ini merupakan kualitatif 

deskriptif dengan studi pustaka dan studi dokumentasi. Sementara itu penelitian 

sebelumnya menggunakan metodelogi penelitian kualitatif deskriptif dengan studi 

kasus. Keempat, waktu penelitian saat ini juga merupakan perbedaan yang 

mencolok karena penelitians saat ini menganalisis penerapan PSAK 71 selama 

masa pandemi COVID-19. Sementara itu, waktu penelitian yang digunakan 

penelitian sebelumnya dilakukan saat masa transisi penerapan PSAK 71 tentang 

Instrumen Keuangan. Selanjutnya, data penelitian yang digunakan pada penelitian 

saat ini berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan analisis perusahaan Bank 

BUKU IV dalam kurun waktu kuartal IV 2019 – kuartal IV 2020. Sementara itu, 

penelitian sebelumnya menggunakan data berupa sejarah perusahaan visi dan misi, 
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struktur organisasi serta wawancara termasuk data terkait perhitungan cadangan 

kerugian penurunan nilai tahun 2019 yang diperoleh secara langsung.  

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas 

penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan PSAK 71 tentang 

instrumen keuangan khususnya aset keuangan pada industri perbankan khususnya 

pada industri perbankan di masa pandemi COVID-19 pada pelaporan keuangannya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK 71 tentang instrumen keuangan 

pada industri perbankan di masa pandemi COVID-19. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan 

PSAK 71 tentang instrumen keuangan pada pelaporan keuangan industri perbankan 

di masa pandemi COVID-19. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi 

maupun untuk akademisi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media dan karya atas 

pengimplementasian ilmu-ilmu yang selama ini di dapatkan, terutama pada 

industri perbankan. 

2. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan 

PSAK 71 tentang instrumen keuangan pada pelaporan keuangan industri 

perbankan di masa pandemi COVID-19. Serta dapat menjadi salah satu 

referensi untuk penelitian - penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan dan 

refrensi bagi praktisi mengenai penerapan PSAK 71 tentang instrumen 

keuangan pada pelaporan keuangan di masa pandemi COVID-19 dalam 

industri perbankan.  
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