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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Globalisasi perekonomian dunia telah memungkinkan perusahaan 

melakukan bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan transaksi 

komersial antar perusahaan yang terletak di dua atau lebih negara, sehingga usaha 

tersebut melibatkan valuta asing berupa penggunaan mata uang yang berbeda. 

Valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran 

untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai 

catatan kurs resmi pada bank sentral (Hamdy Hady, 1997). Dalam pelaporan 

transaksinya salah satu mata uang harus didenominasikan ke dalam mata uang 

lainnya. Bisnis Internasional terlihat dari transaksi perdagangan perusahaan yang 

dilakukan di luar negeri, yakni kegiatan ekspor-impor, investasi luar negeri dan 

perusahaan yang menanamkan sahamnya di perusahaan asing atau menempatkan 

cabang perusahaannya di luar negeri yang disebut sebagai perusahaan 

multinasional (Multinational Company). 

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 revisi 2010 menyatakan transaksi dalam 

valuta asing dapat terjadi dengan dua cara, yaitu kegiatan usaha luar negeri 

(foreign operation) dan transaksi dengan menggunakan mata uang asing (foreign 

activities). Perusahaan multinasional yang memiliki operasi sebagian besar di luar 
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negeri atau memiliki anak perusahaan di luar negeri tidak dapat menyiapkan 

laporan keuangan konsolidasi apabila rekening perusahaan induk serta rekening  

perusahaan anak di luar negeri tidak dinyatakan dalam satu mata uang. Begitu 

pula untuk perusahaan yang melakukan kegiatan eksport/import, mentranslasi 

jumlah rekening tersebut ke dalam ekuivalen mata uang fungsional entitasnya 

sebelum memasukan transaksi tersebut ke dalam buku rekeningnya. Mata uang 

fungsional suatu entitas adalah mata uang utama lingkungan tempatnya beroperasi 

(Zebua, 2009). 

Transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan di luar negeri 

menimbulkan pertukaran antara mata uang asing dengan mata uang lain. 

Pertukaran fisik mata uang disebut konversi. Sebaliknya, penjabaran/translasi 

merupakan ekspresi perubahan unit moneter tidak ada pertukaran fisik, tidak ada 

transaksi akuntansi. Translasi (Foreign Currency Translation) merupakan proses 

penjabaran jumlah yang diukur dalam satu mata uang dalam waktu tertentu dari 

mata uang lain dengan menggunakan tingkat pertukaran antara dua mata uang 

(Frederick dan Mueller, 2011). Akuntansi translasi valuta asing merupakan 

salah satu masalah teknis yang paling kontroversial yang dirasakan perusahaan 

multinasional dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Permasalahan 

yang dihadapi dalam translasi valuta asing dihadapkan pada kenyataan bahwa 

kurs valuta asing yang digunakan dalam proses translasi selalu berfluktuasi. 

Adanya perbedaan nilai mata uang antar negara menimbulkan masalah dalam 

pelaporan laporan keuangannya. Transaksi dalam mata uang asing sering 
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menimbulkan keuntungan dan kerugian karena adanya perbedaan nilai kurs tukar 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Perusahaan di  Indonesia yang melakukan transaksi  perdagangan dengan 

mata uang asing telah memiliki pedoman yakni PSAK No. 10 dan PSAK No. 11 

yang menjelaskan mengenai pengungkapan dan penjabaran transaksi mata uang 

asing serta pelaporannya dalam laporan keuangan. 

Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  sumber informasi  yang penting 

dalam  pengambilan  keputusan  investasi. Investor  akan  menganalisa seluruh 

komponen yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan sehingga dapat meminimalisasikan resiko yang ada. 

Laporan keuangan di anggap penting dalam memberikan informasi mengenai 

kondisi perusahaan, termasuk bila terjadi laba/rugi selisih kurs yang diakibatkan 

dari transaksi internasional dan translasi mata uang asing yang memiliki pengaruh 

terhadap harga saham. 

Pada tahun 2013 berdasarkan laporan keuangan  PT. Arpeni, hingga 

kuartal III 2013 Arpeni Pratama membukukan rugi bersih sebesar Rp 588 miliar. 

Jumlah itu tumbuh negatif dibandingkan realisasi laba bersih di periode yang 

sama tahun sebelumnya sebesar Rp 202 miliar. Adapun penurunan kinerja itu 

antara lain sejalan dengan penurunan pendapatan jasa perseroan sebesar 5,2% dari 

Rp 880 miliar menjadi Rp 834 miliar hingga kuartal III 2013, khususnya pada 

segmen pendapatan jasa kapal milik yang turun 14,8% dan pendapatan jasa lain-

lain yang tercatat nihil. Selain itu, tingginya kenaikan beban keuangan yakni 

sekitar 107% menjadi Rp 384 miliar dari sebelumnya Rp 185 miliar, yang 
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disebabkan oleh rugi selisih kurs Rp 256 miliar, ikut berkontribusi terhadap 

tertekannya kinerja laba bersih perseroan hingga kuartal III 2013 (IFT Online, 

2013). 

Emiten telekomunikasi, PT Indosat Tbk (ISAT), mencatat rugi bersih Rp 

1,7 triliun per September 2013. Jumlah tersebut naik 471,3% dari laba bersih Rp 

475,7 miliar di September tahun lalu. Kenaikan rugi bersih perseroan didorong 

rugi selisih kurs akibat pelemahan kurs rupiah terhadap dolar amerika 

serikat.  Berdasarkan laporan keuangan perseroan di kuartal III tahun ini, 

perseroan mencatat kenaikan pendapatan usaha sebesar 9,4% menjadi Rp 17,8 

triliun per September tahun ini. Perseroan mengalami rugi kurs sebesar Rp 2,3 

triliun sepanjang sembilan bulan pertama, naik 260% dari periode sama tahun 

lalu.  Rugi selisih kurs ini disebabkan sebagian besar utang perseroan tercatat 

dalam dolar amerika serikat, yang juga berasal dari translasi dalam pencatatan 

akuntansi yang bersifat non-cash dan percepatan depresiasi. Per September tahun 

ini, total utang Indosat naik 1,8% menjadi Rp 22,2 triliun  (IFT Online, 2013). 

Hasil penelitian Sorensen (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

positif antara pelaporan laba/rugi selisih kurs dan pendapatan. Suci Suramaya 

(2012) mengatakan bahwa hubungan antara kurs dan harga saham adalah positif, 

di mana perubahan nilai tukar mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional 

perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pada harga saham. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : “PENGARUH LABA/RUGI SELISIH 

KURS PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TERHADAP 



5 
 

 
 

HARGA SAHAM (Studi Survei pada Perusahaann Multinasional di 

Indonesia Tahun 2010-2012)”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Perusahaan multinasional yang melakukan transaksi menggunakan 

valuta asing memiliki resiko mendapatkan keuntungan/kerugian selisih kurs dari 

proses translasi transaksi yang menggunakan valuta asing yang disebabkan kurs 

yang selalu berfluktuasi. Para investor akan mengalisa laporan keuangan yang di 

anggap penting dalam memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, 

termasuk bila terjadi laba/rugi selisih kurs yang diakibatkan dari transaksi 

internasional dan translasi mata uang asing yang memiliki pengaruh terhadap 

harga saham. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: Apakah pelaporan laba/rugi selisih 

kurs pada laporan keuangan konsolidasi mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham. 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh translasi atas transaksi mata uang 

asing terhadap laba pada laporan keuangan konsolidasi. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris mengenai: Pengaruh laba/rugi selisih kurs pada laporan keuangan 

konsolidasi mempunyai pengaruh terhadap harga saham pada Perusahaan 

Multinasional yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi: 

1. Penulis 

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

laba/rugi selisih kurs dan hubungannya dengan harga saham dengan 

memperhatikan secara langsung penerapan teori-teori di dalam dunia 

bisnis secara nyata. 

2. Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak – 

pihak yang terkait dengan proses translasi pada laporan konsolidasi 

perusahaan multinasional dan pihak – pihak yang terkait dengan pasar 

modal, seperti perusahaan multinasional sendiri, investor maupun 

BAPEPAM untuk memperluas wawasan mengenai laba/rugi kurs itu 

sendiri. 

3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pada 

pengembangan teori selanjutnya dan bagi peneliti lain, terutama yang 

berkaitan dengan translasi mata uang asing pada laporan konsolidasi 

perusahaan multinasional dan harga saham. 
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1.5  Metode Penelitian 

    1.5.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang akan dipergunakan adalah metode 

penelitian eksplanatori. Menurut Sugiyono (2012) penelitian explanatory adalah 

suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-

variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan variabel 

yang lain melalui pengujian hipotesis. 

1.5.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data berupa laporan keuangan perusahaan multinasional dan 

harga saham penutupan harian selama periode pengamatan 5 hari sebelum 

dan 5 hari setelah laporan keuangan dipublikasikan oleh perusahaan 

multinasional selama 2010-2012 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI) JL. Veteran No. 10 dan situs internet dengan alamat website 

http://www.idx.co.id dan website Yahoo Finance 

http://www.finance.yahoo.com.  

 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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    1.5.3  Operasinalisasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas: 

1. Variabel Independen (Independent Variabel) :Laba/Rugi Selisih 

Kurs. 

Laba/rugi selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari 

penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang 

lainnya pada nilai tukar yang berbeda. 

2. Variabel Dependen (Dependent Variabel) : Harga saham 

Harga saham adalah harga dari suatu saham yang ditentukan pada 

saat pasar saham sedang berlangsung dengan berdasarkan kepada 

permintaan dan penawaran pada saham yang dimaksud. 

1.5.4  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Multinasional Indonesia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melihat jenis industri. Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional Indonesia yang terdaftar dan 

tidak keluar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2012 tanpa 

melihat jenis industri. 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan multinasional yang terdaftar di 

dan tidak keluar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2012, 

dimana data-data tersebut diperoleh dari situs BEI Data diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI) JL. Veteran No. 10 dan situs internet dengan alamat website 

http://www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/

