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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Kieso (2009) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Financial statement are principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it. These statement 

provide a company’s history quantified in money terms”. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 revisi 2009 mendefinisikan laporan 

keuangan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi 

keuangan, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya laporan arus kas atau 

laporan arus dana), catatan atas laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.  

Menurut Yadiati (2007) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan 

disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal 

dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha 

yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi 

manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan”. 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai definisi dari laporan keuangan, 

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi tentang data 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu refleksi hasil kerja 

manajer dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan merupakan alat komunikasi 
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antara manajer perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

keuangan perusahaan. 

2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sangat berguna bagi pemakai informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan demi perkembangan kondisi keuangan perusahaan di 

masa yang akan datang. Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 revisi 2009 menjelaskan tentang 

tujuan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka”. 

Menurut Prastowo (2005) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  

“Laporan Keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan dan perubahan-perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi”.  

 

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kegiatan operasional 

suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai informasi 

dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan. 

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan lengkap menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2009) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 1 revisi 2009 adalah sebagai berikut: 
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“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen 

berikut ini: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. Laporan arus kas selama periode; 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang 

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 

secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos 

laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos 

dalam laporan keuangannya”. 

Berikut ini penjelasan setiap komponen laporan keuangan: 

1. Laporan Posisi Keuangan  

Menurut Kieso (2011) yang dimaksud dengan laporan 

posisi keuangan adalah sebagai berikut: 

“The statement of financial position, also referred to as the 

balance sheet reperts the assets, liabilities, and equity of a business 

enterprise at a specific date. These financial statement provides 

information abaout the nature and amount of investments in 

enterprise resources, obligations to creaditors, and the equity in 

net resources”. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 

posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukan posisi 

keuangan perusahaan yang menggambarkan kondisi asset, liabilitas 

dan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu tanggal tertentu. Melalui 

laporan ini pengguna laporan dapat mengetahui informasi 

mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya 

perusahaan, kewajiban kepada kreditor dan ekuitas pemilik dalam 

sumber daya bersih. Dengan demikian laporan posisi keuangan 
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dapat membantu meramalkan jumlah, waktu dan ketidakpastian 

arus kas dimasa depan. 

2. Laporan Laba-Rugi 

Menurut Kieso (2009) yang dimaksud laporan laba-rugi 

adalah sebagai berikut: 

“Laporan kinerja yang mengungkapkan kesuksesan hasil 

operasional perusahaan pada suatu periode tertentu”. 

 

Laporan laba rugi merupakan laporan operasi perusahaan 

selama periode akuntansi yang menyajikan seluruh hasil dan biaya 

untuk mendapatkan hasil dan laba (rugi) perusahaan. Laporan laba 

rugi membantu pemakai laporan keuangan mengevaluasi 

kemampuan perusahaan dalam beroperasi dan  memprediksikan 

operasi perusahaan dimasa yag akan datang. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut Kieso (2007) yang dimaksud laporan perubahan 

ekuitas adalah sebagai berikut: 

“Laporan yang menunjukan rekonsiliasi saldo awal ekuitas 

hingga menunjukan saldo akhir ekuitas”. 

 

Rekonsiliasi tersebut berasal dari tambahan investasi, laba 

rugi usaha, dan pendistribusian hasil untuk pemilik (dividen). 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan 

aktiva bersih perusahaan atau kekayaan perusahaan selama periode 

yang bersangkutan termasuk keputusan atas kebijakan direksi 

terhadap para pemilik modal. 
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4. Laporan Arus Kas 

Menurut Kieso (2011) yang dimaksud laporan arus kas 

adalah sebagai berikut: 

“Ikhtisar dari semua kas masuk dan kas keluar atau sumber 

dan penggunaan kas selama periode”. 

 

Laporan arus kas menyajikan informasi yang relevan 

mengenai penerimaan kas dan pengunaan kas suatu perusahaan 

selama periode akuntansi. Ikthisar laporan ini terdiri dari laporan 

arus kas dari aktivitas operasi, laporan arus kas dari aktivitas 

investasi, dan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan 

(keuangan). 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Kieso (2011) menjelaskan tentang catatan atas laporan 

keuangan sebagai berikut: 

“Notes can explain in qualitative terms information related to 

specific financial statement items. In addition, they can provide 

supplemental data of a quantitative nature to expand the 

information in financial statements. Notes also can explain 

restriction imposed by financial arrangement or basic 

contractual aggrement”. 

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 revisi 

2009  dijelaskan bahwa: 

“Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa 

yang disajikan dalam laporan laporan posisi keuangan, laporan 

pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika terpisah), 

laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas 

laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos 

yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi 
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mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam 

laporan keuangan”. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa catatan 

atas laporan keuangan menjelaskan setiap item dalam laporan 

keuangan. Selain itu catatan atas laporan keuangan juga dapat 

menjelaskan kebijakan perusahaan dan dasar-dasar perjanjian 

kontraktual. 

6. Laporan Posisi Keuangan pada awal Periode Komparatif 

Laporan ini disajikan ketika entitas menerapkan suatu 

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian 

kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas 

mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. 

Penerapan retrospektif adalah suatu penerapan kebijakan 

akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah 

kebijakan tersebut telah diterapkan. Entitas memerlukan untuk 

mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal 

suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam 

PSAK tersebut, atau entitas mengubah kebijakan akuntansi secara 

sukarela karena tidak diatur masa transisinya, kecuali jika tidak praktis 

untuk menentukan dampak spesifik atau dampak kumulatifnya.  
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2.1.4 Laporan Keuangan Konsolidasi 

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Konsolidasi 

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara 

pemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak atau cabangnya dalam satu 

satuan ekonomi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan 

hasil operasi untuk perusahaan induk (entitas pengendali) dan satu atau lebih anak 

atau cabang perusahaan (entitas yang dikendalikan), seolah-olah entitas-entitas 

individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Laporan 

keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung 

memiliki kontrol terhadap perusahaan lain.  

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan Konsolidasi 

Hal ini diungkapkan oleh Beams (2006) sebagai berikut : 

The opening paragraph of ARB No.51, “Consolidated Financial 

Statement”. States that : 

”The purpose of consolidated statement is to present, primarily for the 

benefit of stockholders and creditors of the parent company, the result of 

operation and the financial position of a parent company and its 

subsidiaries essentially as if the group were a single company with one or 

more branches or divisions”. 

 

Menurut pengertian diatas tujuan dari laporan laba rugi konsolidasi adalah 

untuk menyajikan laporan, terutama untuk kepentingan pemegang saham dan 

kreditur dari perusahaan induk, hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan 

induk dan anak perusahaan pada dasarnya seolah-olah kelompok itu satu 

perusahaan dengan satu atau lebih cabang atau divisi. Tujuan laporan keuangan 

konsolidasi disusun agar dapat memberikan gambaran yang obyektif dan sesuai 
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atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan (economic entity) yang 

terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, dimana laporan 

konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga.  

Laporan keuangan konsolidasi yang dibuat diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di 

bawah kendali induk perusahaan, kepada para pemegang saham, kreditor dan 

penyedia dana lainnya dan juga   dapat memberikan gambaran yang jelas tentang 

total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan, 

kepada para pemegang saham, kreditor dan peyedia dana lainnya. Laporan 

keuangan konsolidasi diharuskan dibuat jika satu perusahaan memiliki mayoritas 

saham beredar dari perusahaan lain. 

2.2 Kurs 

 Menurut Puspopranoto (2004) yang dimaksud kurs adalah 

“Harga dimana mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang 

negara lain disebut nilai tukar (kurs).”  

Menurut Abimanyu (2008) yang dimaksud kurs adalah 

“Harga mata uang relatif terhadap mata uang negara lain dan oleh karena 

nilai tukar ini mencakup dua mata uang relatif terhadap mata uang maka 

titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari 

kedua mata uang”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurs adalah rasio antara 

satu unit mata uang dengan mata uang lain yang setara dengan mata uang tersebut 

pada suatu waktu yang titik keseimbangannya ditentukan penawaran dan 

permintaan dari kedua mata uang tersebut. 
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Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan kurs, yaitu: 

1. Kurs spot (spot rate) merupakan kurs untuk pertukaran yang terjadi 

langsung pada saat transaksi. 

2. Kurs sekarang (current rate) merupakan kurs dimana satu unit mata uang 

dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau 

tanggal transaksi. 

3. Kurs historis (historical rate) merupakan kurs yang berlaku pada tanggal 

tertentu terjadinya transaksi. 

4. Kurs penutup (closing rate) adalah nilai tukar spot pada tanggal neraca. 

2.2.1 Sistem Kurs 

Menurut Beam (2009) terdapat tiga sistem kurs valuta asing yang dipakai 

suatu negara, yaitu: 

a. Sistem kurs bebas (floating), dalam sistem ini tidak ada campur 

tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. 

b. Sistem kurs tetap (fixed), dalam sistem ini pemerintah atau bank 

sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam 

pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika 

nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan. 

c. Sistem kurs terkontrol atau terkendali (controlled), dalam sistem ini 

pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai 

kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan 

valuta asing yang tersedia. Warga negara tidak bebas untuk campur 
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tangan dalam transaksi valuta asing. Capital inflows dan ekspor 

barang-barang menyebabkan tersedianya valuta asing. 

2.2.2 Fluktuasi Kurs 

Dalam melakukan transaksi valuta asing, nilai kurs mengalami perubahan 

setiap saat. Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa: 

1. Apresiasi atau depresiasi 

Apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang suatu negara terhadap mata 

uang asing, sedangkan depresiasi adalah penurunan nilai mata uang suatu 

negara terhadap mata uang asing. Kedua hal tersebut sepenuhnya 

tergantung pada kekuataan pasar (permintaan dan penawaran valuta asing) 

baik dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Revaluasi atau devaluasi 

Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing 

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Perbedaanya dengan apresiasi atau 

depresiasi diantaranya adalah revaluasi atau devaluasi dinyatakan secara 

resmi oleh pemerintah, dilakukan secara mendadak dan ada perbedaan 

selisih kurs yang besar antara sebelum dan sesudah revaluasi atau 

devaluasi. 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kurs 

Nilai tukar mata uang suatu negara adalah relatif dan dinyatakan dalam 

perbandingan dengan mata uang negara lain. Tentu saja perubahan nilai tukar 

mata uang akan mempengaruhi aktivitas perdagangan kedua negara tersebut. Nilai 

tukar yang menguat akan menyebabkan nilai ekspor negara tersebut lebih mahal, 
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dan impor dari negara lain lebih murah, dan sebaliknya. Berikut adalah 6 faktor 

yang bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang antara 2 negara: 

1. Perbedaan tingkat inflasi antara 2 negara 

Suatu negara yang tingkat inflasinya konsisten rendah akan lebih kuat nilai 

tukar mata uangnya dibandingkan negara yang inflasinya lebih tinggi. 

Daya beli (purchasing power) mata uang tersebut relatif lebih besar dari 

negara lain. Pada akhir abad 20 lalu, negara-negara dengan tingkat inflasi 

rendah adalah Jepang, Jerman dan Swiss, sementara Amerika Serikat dan 

Canada menyusul kemudian. Nilai tukar mata uang negara-negara yang 

inflasinya lebih tinggi akan mengalami depresiasi dibandingkan negara 

partner dagangnya. 

2. Perbedaan tingkat suku bunga antara 2 negara 

Suku bunga, inflasi dan nilai tukar sangat berhubungan erat. Dengan 

merubah tingkat suku bunga, bank sentral suatu negara bisa 

mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih 

tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut 

meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return 

yang lebih besar. Namun jika inflasi kembali tinggi, investor akan keluar 

hingga bank sentral menaikkan suku bunganya lagi. Sebaliknya, jika bank 

sentral menurunkan suku bunga maka akan cenderung memperlemah nilai 

tukar mata uang negara tersebut. 

3. Neraca perdagangan 

http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=128564&title=pengaruh_suku_bunga_terhadap_nilai_tukar_mata_uang
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Neraca perdagangan antara 2 negara berisi semua pembayaran dari hasil 

jual beli barang dan jasa. Neraca perdagangan suatu negara disebut defisit 

bila negara tersebut membayar lebih banyak ke negara partner dagangnya 

dibandingkan dengan pembayaran yang diperoleh dari negara partner 

dagang. Dalam hal ini negara tersebut membutuhkan lebih banyak mata 

uang negara partner dagang, yang menyebabkan nilai tukar mata uang 

negara tersebut terhadap negara partnernya melemah. Keadaan sebaliknya 

disebut surplus, dimana nilai tukar mata uang negara tersebut menguat 

terhadap negara partner dagang. 

4. Hutang publik (Public debt) 

Neraca anggaran domestik suatu negara digunakan juga untuk membiayai 

proyek-proyek untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Jika anggaran 

defisit maka public debt membengkak. Public debt yang tinggi akan 

menyebabkan naiknya inflasi. Defisit anggaran bisa ditutup dengan 

menjual bond pemerintah atau mencetak uang. Keadaan bisa memburuk 

bila hutang yang besar menyebabkan negara tersebut default (gagal bayar) 

sehingga peringkat hutangnya turun. Public debt yang tinggi jelas akan 

cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. 

5. Ratio harga ekspor dan harga impor 

Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor maka nilai tukar 

mata uang negara tersebut cenderung menguat. Permintaan akan barang 

dan jasa dari negara tersebut naik yang berarti permintaan mata uangnya 
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juga meningkat. Keadaan sebaliknya untuk harga impor yang naik lebih 

cepat dari harga ekspor. 

6. Kestabilan politik dan ekonomi 

Para investor tentu akan mencari negara dengan kinerja ekonomi yang 

bagus dan kondisi politik yang stabil. Negara yang kondisi politiknya tidak 

stabil akan cenderung beresiko tinggi sebagai tempat berinvestasi. 

Keadaan politik akan berdampak pada kinerja ekonomi dan kepercayaan 

investor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai tukar mata uang 

negara tersebut.  

2.3 Translasi 

Menurut Frederick dan Mueller (2011) 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. Menurut Baker (2011) translasi/penjabaran  

adalah proses penyajian kembali transaksi mata uang asing dalam mata uang 

(setara) nilai rupiah. Translasi merupakan ekspresi perubahan unit moneter tidak 

ada pertukaran fisik, tidak ada transaksi akuntansi. Jadi untuk perusahaan 

multinasional yang menyusun laporan konsolidasi harus melakukan translasi baik 

dari transaksi yang menggunakan valuta asing maupun dari penjabaran kembali 

laporan keuangan anak perusahaan di luar negeri yang didenominasi dalam mata 

uang asing disajikan ulang dengan mata uang induk perusahaan. 
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Menurut Frederick dan Mueller (2011) alasan untuk melakukan translasi 

adalah:  

1. Untuk mencatat transaksi-transaksi mata uang asing. 

2. Untuk melaporkan hasil aktivitas cabang dan anak perusahaan di luar 

negeri. 

3. Untuk melaporkan hasil-hasil operasi independen di luar negeri. 

2.3.1  Metode-Metode Translasi 

Menurut Frederick dan Mueller (2011) ada empat metode translasi yaitu: 

1. The current-noncurrent method 

Metode ini melakukan translasi untuk aset dan kewajiban lancar 

dengan kurs yang berlaku, sedangkan untuk aset dan kewajiban jangka 

panjang dengan kurs historis. Untuk akun-akun laba/rugi kecuali beban 

dan amortisasi ditranslasikan dengan menggunakan kurs rata-rata 

masing-masing bulan operasi yang akan dilaporkan. Beban amortisasi 

dan depresiasi ditranslasikan dengan memakai kurs historis yang 

berlaku pada saat aset tetap diperoleh. 

2. The monetary-nonmonetary method 

Pada metode ini aset dan kewajiban moneter yang memiliki hak untuk 

menerima atau keharusan untuk membayar sejumlah valuta asing 

tertentu di masa depan (kas, piutang, dan utang) akan ditranslasikan 

memakai kurs yang berlaku. Sedangkan akun-akun nonmoneter (aset 

tetap, investasi jangka panjang, dan persediaan) ditranslasikan dengan 

menggunakan kurs historis. Untuk akun-akun laba rugi ditranslasikan 
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dengan menggunakan kurs yang sama dengan metode current-

noncurrent. 

3. The temporal method 

Pada metode ini untuk akun-akun moneter ditranslasikam dengan kurs 

yang berlaku. Sedangkan akun-akun nonmoneter ditranslasikan dengan 

kurs sesuai dengan basis pengukurannya. Untuk akun-akun laba rugi 

ditranslasikan memakai kurs yang berlaku pada saar transaksi yang 

mendasari terjadinya, walaupun pemakaian kurs rata-rata disarankan 

jika transaksi-transaksi laba rugi terlalu bayak. 

4. The current rate method 

Metode ini paling mudah digunakan karena semua aset dan kewajiban 

valuta asing akan ditranslasikan dengan menggunakan kurs yang 

berlaku. Semua akun-akun laba rugi ditraslasikan dengan kurs yang 

berlaku pada saat akun tersebut diakui, meskipun untuk tujuan 

kelayakan akun tersebut dapat ditranslasikan dengan rata-rata 

tertimbang dari kurs-kurs yang berlaku untuk periode yang 

bersangkutan. 

2.4 Selisih Kurs  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 revisi 2010 selisih kurs adalah  

“Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah 

tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda”. 

Menurut Mankiw (2008) yang dimaksud selisih kurs adalah  
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“Selisih kurs adalah selisih yang terjadi karena adanya pertukaran mata 

uang suatu negara dengan mata uang negara yang lain”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan selisih kurs adalah selisih yang 

dihasilkan dari penjabaran satu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada kurs 

yang berbeda. Selisih kurs yang terjadi bisa menjadi keuntungan (gains) atau 

kerugian (losses) bagi perusahaan. Keuntungan dan kerugian ini akan muncul 

pada laporan laba/rugi komprehensif perusahaan yang akan menambah atau 

mengurangi laba perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat mengantisipasi 

kerugian akibat dari nilai tukar mata uang asing dapat mengalami kebangkrutan 

(Tan, 2009).  

2.4.1  Akuntansi Selisih Kurs di Indonesia 

Akuntansi selisih kurs di Indonesia di atur dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 11 tentang penjabaran 

laporan keuangan dalam mata uang asing. Bagi perusahaan publik juga berlaku 

peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.Kep-15/PM/2000. 

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 revisi 2010 disebutkan bahwa: 

“Suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang 

didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang 

asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan: 

a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi 

dalam suatu mata uang asing. 

b. Meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana yang didenominasi 

dalam suatu mata uang asing. 

c. Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum 

terlaksana; atau 
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d. Memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi 

kewajiban, yang didenominasi dalam suatu mata uang asing “. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.11 disebutkan bahwa: 

“Laporan keuangan dari suatu kegiatan usaha luar negeri yang merupakan 

bagian integral dari perusahaan pelapor harus dijabarkan dengan 

menggunakan prosedur sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, 

seolah-olah transaksi kegiatan usaha luar negeri tersebut merupakan 

transaksi perusahaan pelaporan sendiri“. 

 

Akuntansi bagi translasi valuta asing tidak diragukan lagi merupakan salah 

satu isu teknis yang paling kontroversial yang berkaitan dengan translasi valuta 

berasal dari fakta bahwa kurs-kurs valuta asing yang digunakan dalam proses 

translasi jarang konstan. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya laba-rugi selisih. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 10 revisi 2010 paragraf 14 menyatakan bahwa: 

“...apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal 

penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi 

dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaiannya suatu 

transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh 

selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan 

diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi 

dengan memperhitungkan perubahan kurs harus diakui untuk setiap 

periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk 

masing-masing periode”. 

 

Pengakuan laba rugi selisih kurs dalam laporan keuangan tergantung 

sumber terjadinya selisih kurs tersebut. Perusahaan multinasional yang memiliki 

anak perusahaan di luar negeri selain mungkin mengalami selisih kurs yang 

berasal dari translasi transaksi dalam mata uang asing, juga yang berasal dari 

translasi laporan keuangan dalam mata uang asing dari anak perusahaan ke dalam 
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laporan keuangan perusahaan induk. Ikatan Akuntan Indonesia (2010)  dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 revisi 2010   

paragraf 13 menjelaskan tentang pengakuan selisih kurs yaitu: 

“...selisih penjabaran pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang 

asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi 

dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba/rugi 

periode berjalan”. 

 

Selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing harus diakui 

pada saat selisih kurs tersebut terjadi, yaitu ketika terjadi perbedaan kurs antara 

tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi tersebut (settlement date). 

Apabila antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi perusahaan 

melaporkan laporan keuangan, maka pos-pos moneter yang didenominasi dalam 

mata uang asing harus disesuaikan dalam kurs yang berlaku pada tanggal 

pelaporan tersebut (current rate adjustment). Selisih kurs yang timbul harus 

diakui pada laporan keuangan tahun berjalan, sebagai bagian dari komponen laba 

rugi (earnings). 

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 revisi 2010 menjelaskan tentang 

pengakuan selisih kurs, yaitu: 

“Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses 

penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos 

moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau 

pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada 

periode saat terjadi, kecuali sebagai dijelaskan di paragraph 32”.  



27 
 

 Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 10 revisi 2010 menjelaskan tentang 

pengecualian terhadap perlakuan yang diberlakukan pada hal-hal berikut: 

“Selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari 

investasi neto entitas pelaporan dalam kegiatan usaha luar negeri diakui 

dalam laba rugi pada laporan keuangan tersendiri entitas pelaporan atau 

laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri, mana yang tepat. 

Dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan 

entitas pelapor (misalnya laporan keuangan konsolidasian ketika kegiatan 

usaha luar negeri adalah entitas anak), selisih kurs diakui awalnya dalam 

pendapatan komprehensif lain dan direklasikasikan dari ekuitas ke laba 

rugi pada saat pelepasan investasi neto”. 

Pengakuan laba selisih kurs bagi perusahaan yang memiliki usaha di luar 

negeri (anak perusahaan di luar negeri), tergantung jenis usahanya,yaitu: 

 Apabila kegiatan usaha di luar negeri merupakan bagian integral dari 

operasi perusahaan pelapor, maka selisih kurs harus diakui sebagai bagian 

dari komponen laba-rugi pada saat penjabaran laporan keuangan. Ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa perubahan kurs antara mata uang 

perusahaan pelapor dengan mata uang kegiatan usaha di luar negeri 

tersebut berdampak langsung terhadap arus kas dari operasi perusahaan 

pelapor, sehingga perubahaan kurs tersebut mempengaruhi pos-pos 

moneter pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. 

 Apabila kegiatan usaha luar negeri dianggap sebagai suatu entitas asing 

maka selish kurs yang timbul pada pos-pos moneter yang subtansinya 

membentuk bagian investasi neto perusahaan pelapor dalam entitas asing 

tersebut diklasifikasikan sebagai bagian ekuitas, yaitu diklasifikasikan 

sebagai bagian dari other comprehensive income. Dengan kata lain, selisih 
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kurs tersebut ditangguhkan, tidak diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan. 

Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perubahan kurs mata uang 

perusahaan pelapor dengan mata uang kegiatan usaha di luar negeri 

tersebut tidak berdampak langsung terhadap arus kas dari operasi 

perusahaan pelapor. Selisih kurs tersebut diakui sebagai bagian dari 

komponen laba/rugi hanya jika terjadi pelepasan (disposal) investasi neto 

tersebut. 

2.4.2  Selisih Kurs Transaksi 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi asing adalah waktu yang 

berhubungan dengan transaksi, yaitu: 1) transaction initiation date (tanggal 

transaksi); 2) interm reporting (tanggal pelapor); dan 3) settlement date (tanggal 

penyelesaian transaksi). Selisih kurs transaksi timbul karena terjadi perubahan 

kurs antara tanggal transaksi awal dan saat penyelesaian transaksi. Bagi 

perusahaan yang berhubungan dengan valuta asing, laba/rugi selisih kurs dapat 

terealisasi dan dapat juga tidak dapat terealisasi. 

 Terdapat dua pendekatan untuk mencatat transaksi asing, yaitu: 

1. Pendekatan one-transaction, perbedaan kurs merupakan 

penyesuaian terhadap transaksi awal, sehingga tidak dinyatakan 

secara terpisah sebagai laba/rugi kurs, tetapi merupakan 

penyesuaian atas nilai terbawa (carrying amount) aktiva atau 

kewajiban asing. 

2. Pendekatan two-transaction perspective, perolehan aktiva dan 

timbulnya kewajiban dianggap sebagai dua transaksi yang terpisah. 
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Fluktuasi kurs diakui sebagai laba atau rugi yang dicatat pada 

perkiraan laba/rugi selisih kurs. 

2.4.3 Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Asing 

Penjabaran laporan keuangan merupakan pengukuran laporan keuangan 

dari suatu mata uang menjadi mata uang pelaporan (reporting currency). Tujuan 

translasi laporan keuangan antara lain: 

1. Menyediakan informasi yang menunjukan pengaruh ekonomi yang 

diharapkan dari suatu tingkat perusahaan arus dana dan ekuitas 

perusahaan. 

2. Menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang mengacu pada 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 

3. Mencerminkan bentuk laporan keuangan konsolidasi, pendapatan 

finansial dan hubungan yang terjalin antara berbagai entitas yang 

dikonsolidasi. 

2.5  Saham 

Menurut Tjiptono (2006) yang dimaksud saham adalah 

“Saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 

kepemilikan oleh seberapa besar penyertaan yang ditamankan di 

perusahaan tersebut”. 

 

Menurut Rusdin (2008) saham adalah 

“Sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan 

pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva 

perusahaan.” 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan saham adalah surat bukti 

keikutsertaan dalam pemodalan perusahaan dan mempunyai hak atas sebagian 

kekayaan perusahaan, hal ini berarti jika seorang investor membeli saham, maka 

investor tersebut menjadi salah satu pemilik perusahaan, dimana proporsi 

kepemilikannya sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham termasuk hak klaim atas aset perusahaan dengan prioritas 

setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuiditas. 

2.5.1  Jenis-jenis Saham 

 Berdasarkan jenis saham ada beberapa macam dibedakan melalui cara 

peralihan dan manfaat yang diperoleh dari pemegang saham. Menurut Tjiptono 

(2006), menjelaskan jenis-jenis saham sebagai berikut :  

Dilihat dari cara peralihannya saham dapat dibedakan atas : 

1. Saham atas Unjuk (Bearer Stock) 

Sertifikat saham atas unjuk adalah saham tidak yang tertulis nama 

pemiliknya dalam sertifikat agar mudah dipindahtangannkan dari satu 

investor ke investor lain. Dengan memiliki saham atas unjuk ini, seseorang 

dapat mudah menagihkan atau memindahtangankan kepemilikannya pada 

orang lain. Pemilik saham atas unjuk yang sah secara hukum, berhak hadir 

dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

2. Saham atas Nama (Registered Stock) 

Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas nama pemiliknya. 

Dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu yaitu dengan 
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dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku 

perusahaan yang khususnya memuat daftar nama pemegang saham. 

 Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka dasar sahamnya dapat 

digolongkan menjadi : 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir 

dalam pembagian deviden. Deviden dibayarkan sepanjang perusahaan 

memperoleh laba, memiliki hak suara (one share ine vote), hak 

memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

Saham jenis ini merupakan saham yang paling dikenal oleh masyarakat. 

Saham biasa dibedakan menjadi : 

a. Blue chip stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang 

mempunyai reputasi tinggi, sebagai leader dari perusahaan sejenis, 

mempunyai pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar 

deviden. 

b. Income Stock, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki 

kemapuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden 

yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

c. Growth stock, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pedapatan yang tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 
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d. Speculative stocks, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa 

secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, 

akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan tinggi di masa 

mendatang, meskipin belum pasti. 

e. Counter cyclical stock, yaitu saham yang tidak berpengaruh oleh 

kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 

2. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki hak paling dahulu 

memperoleh laba, tidak memiliki hak suara, tidak dapat mempengaruhi 

manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. Memiliki 

hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditur, apabila perusahaan dilikuidasi, kemungkinan dapat 

memperoleh tambahan dari pembagian laba bersih di samping penghasilan 

yang diterima secara tetap. 

Jenis-jenis saham preferen: 

a. Cummulative preferred stock 

Saham ini memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian 

dividen yang sifat tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, 

maka hal ini diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. 

b. Non cumulative preferred stock 

Pemegang saham mendapat prioritis dalam pembagian deviden 

sampai pada suatu persentase atau jumlah tertentu tetapi tidak 

bersifat kumulatif. Apabila pada suatu tahun tertentu dividen yang 
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dibayar kurang dari yang ditentukan atau tidak dibayar sama sekali, 

maka hal ini tidak diperhitungkan pada tahun berikutnya. 

c. Participating preffered stock 

Pemilik saham jenis ini di samping memperoleh dividen tetap juga 

memeroleh ekstra dividen apabila perusahaan dapat mencapai 

sasaran yang tetap ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 

2.5.2  Nilai Saham  

Menurut (Jogiyanto, 2003) secara garis besar terdapat tiga nilai yang 

berhubungan dengan saham, yaitu: 

1. Nilai Buku (Book Value)  

Nilai buku merupakan nilai saham pembukuan perusahaan emiten. Untuk 

menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan 

diantaranya: 

a. Nilai Nominal (Par Value) 

Merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar 

saham. Nilai nominal ini berupa modal per lembar saham yang secara 

hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor 

yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Kadang kala suatu 

saham tidak mempunyai nilai nominal (no-par value stock). Untuk 

saham seperti ini dewan direksi umumnya menetapkan nilai sendiri 

(stated value) per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, 

maka dianggap sebagai modal secara hukum adalah pada waktu 

pengeluaran saham yang bersangkutan. 
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b. Agio Saham (Addition Paid-in Capital) 

Merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada 

perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Agio saham ditampilkan 

di neraca dalam nilai total yaitu agio per lembar dikalikan dengan 

jumlah lembar yang dijual. 

c. Nilai Modal Disetor (Paid in Capital) 

Merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada 

perusahaan emiten yang ditukarkan dengan saham preferen atau 

dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan total nilai nominal 

ditambah dengan agio sham. 

d. Saldo Laba (Retained Earnings) 

Saldo laba merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang 

saham. Laba yang tidak dibagi ini dapat diinvestasikan kembali ke 

perusahaan sebagai sumber dana internal. Saldo laba dalam 

penyajiannya di neraca menambah total laba yang disetor. Karena laba 

ditahan ini milik pemegang saham yang berupa keuntungan yang tidak 

dibagikan, maka nilai ini juga akan menambah ekuitas pemilik saham 

di neraca. 

2. Nilai Pasar (Market Value) 

Berbeda dengan nilai buku, nilai pasar merupakan harga saham yang 

terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. 

Nilai pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaraan yang bersangkutan 

di pasar bursa. 
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3. Nilai Instrinsik (Intrinsic Value) 

Merupakan nilai seharusnya dari suatu saham. Dua macam analisi yang 

banayak digunakan untuk menetukan nilai sebenarnya atas suatu saham 

adalah analisis fundamental (fundamental security analysis) atau analisis 

perusahaan (company analysis) dan analisis teknis (technical analysis). 

2.5.3  Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2008) yang dimaksud harga saham adalah 

“Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal”. 

Menurut Sartono (2001) yang dimaksud harga saham adalah: 

“Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran di pasar modal.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah 

harga suatu saham yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan 

oleh mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Harga saham 

merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan, keberhasilan dalam 

menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi investor. Harga 

saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan, yaitu berupa capital gain 

dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga memudahkan bagi 

manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan. 

2.5.4  Analisis Harga Saham 

 Setiap pelaku di pasar modal memerlukan suatu alat analisis untuk 

membantu dalam mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. 
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Terdapat dua tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku di pasar modal, 

setiap tipe memiliki kelebihan masing-masing. Kedua analisi tersebut adalah 

analisis fundamental dan analisis teknikal atau grafik. Di dalam praktik, 

kebanyakan investor menggunakan kedua tipe analisis tersebut untuk transaksi 

saham mereka. 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental mengindentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang 

menentukan nilai instrinsik suatu instrumen finansial. Menurut Susanto dan 

Sabardi (2002) mengemukakan bahwa: 

“Analisis fundamental adalah suatu metode peramalan pergerakan 

instrumen finansial diwaktu mendatang berdasarkan pada perekonomian, 

politik, lingkungan dan faktor-faktor relevan lainnya serta statistik yang 

akan mempengaruhi permintaan dan penawaran instrumen finansial 

tersebut”. 

 Analisis fundamental digunakan untuk mengevaluasi prospek masa 

mendatang, pertumbuhan dan profit perusahaan dalam kaitannya dengan 

perekonomian serta makro ekonomi nasional, pertimbangan industri perusahaan 

dan kondisi perusahaan itu sendiri. Analisis fundamental akan membandingkan 

nilai instrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah 

harga pasar saham sudah benar-benar mencerminkan nilai yang seharusnya. 

2. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan suatu analisis yang lebih memperhatikan 

pada apa yang telah terjadi di pasar daripada apa yang seharusnya terjadi. Para 

analisi teknikal tidak begitu peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pasar, sebagaimana para analis fundamental, tetapi lebih berkonsentrasi pada 

instrumen pasarnya. 

 Definisi analisis teknikal menurut Susanto dan Sabardi (2002) 

menyatakan bahwa: 

“Analisis teknikal adalah metoda meramalkan pergerakan harga saham 

dan meramalkan kecenderungan pasar dimasa mendatang dengan cara 

mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan dan indeks harga 

saham gabungan”. 

2.5.5  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006) faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham, yaitu: 

1. Penawaran dan Permintaan 

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan 

dan penawaran di pasar modal. Fluktuasi harga saham mencerminkan 

seberapa minat investor terhadap saham suatu perusahaan. Oleh karena 

itu, harga saham setiap saham bisa berubah seiring dengan minat 

investor untuk menginvestasikan modalnya pada saham. 

2. Harapan dan Perilaku Investor 

Harga saham dapat dipengaruhi oleh harapan investor atau perkiraan 

investor mengenai keputusan manajemen mengenai kebijakan 

devidennya. 

3. Kondisi Keuangan Perusahaan 

Nilai dari suatu perusahaan bisa dilihat dari harga saham perusahaan 

yang bersangkutan di pasar modal. Kondisi perusahaan yang baik 

biasanya akan meningkatkan minat investor untuk membeli saham 
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sehingga harga saham naik atau sebaliknya, jika kondisi perusahaan 

buruk akan mempengaruhi harga saham. 

4. Kondisi Ekonomi dan Politik Pada Umumnya 

Faktor ini mempengaruhi penawaran dan permintaan akan saham. 

Keadaan perekonomian yang stabil dan situasi politik yang kondusif 

akan menarik minat untuk berinvestasi. 

2.5.6  Indeks Harga Saham 

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukan pergerakan 

harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan 

indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif 

atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui trend pergerakan saham 

saat ini apakah sedang naik, stabil atau turun. Salah satu indeks harga saham yang 

umum dipakai untuk penentuan trend atau reaksi pasar saham adalah Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menggunakan semua saham yang tercatat 

sebagai  komponen perhitungan indeks. 

Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk 

menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau 

beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan 

menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang 

cepat pula. Merupakan indikator pasar untuk mengukur dan mencatat rata-rata 

tingkat perubahan harga saham baik sebagian maupun keseluruhan harga Saham 

Biasa (Common Stock) yang ditransaksikan di bursa. Karakteristik Stock Index 
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(Index Saham) antara lain: memiliki satuan lot, ukuran kontrak, bulan 

perdagangan, jangka waktu penyelesaian posisi dan lain-lain. 

2.6    Kerangka Pemikiran  

2.6.1  Hubungan antara Laba/ Rugi Selisih Kurs dan Harga Saham 

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 10 dan PSAK 

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 11 telah mengatur untuk 

memisahkan antara laba/rugi selisih kurs hasil translasi transaksi mata uang asing 

dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laba/rugi selisih kurs hasil translasi 

laporan keuangan anak perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang 

melaporkan laporan keuangannya dengan menggunakan mata uang selain dari 

mata uang perusahaan pelapor dilaporkan di laporan perubahan ekuitas. Laba/rugi 

selisih kurs merupakan salah satu komponen dari informasi akuntansi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan. Laba/rugi selisih kurs mempengaruhi 

earnings, karena dalam banyak kasus itu dilaporkan di dalam laporan laba/rugi. 

Konsisten dengan penelitian Ball dan Brown (1968) dalam Mutia Evi (2012), 

laba/rugi selisih kurs sebagai salah satu komponen laporan laba/rugi diduga 

berpengaruh terhadap reaksi pasar saham. 

Investor di pasar modal berkepentingan dengan informasi kinerja 

perusahaan. Pentingnya informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam PSAK 

(2002: 25) yaitu: Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan 

kinerja suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Salah satu karakteristik 

kualitatif dari informasi laba adalah nilai kemampuannya dalam memprediksi 
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harga saham. Reaksi pasar terhadap harga saham akan tercermin dalam 

pergerakan harga saham disekitar tanggal pengumuman informasi laba, harga 

saham cenderung naik apabila laba yang dilaporkan lebih besar dan sebaliknya. 

Ada banyak alasan mengapa laba menjadi tujuan yang penting tidak saja 

bagi pihak manajemen tetapi juga bagi pihak pemegang saham. Laba dapat 

digunakan sebagai pengukuran atas efisiensi manajemen serta sebagai pengukur 

keberhasilan dan sebagai pedoman pengambil keputusan manajemen di masa 

yang akan datang. Secara umum laba juga telah diterima sebagai ukuran 

pengembalian investasi. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin baik 

suatu bisnis penanaman modal (Mangunsong dan Marpaung, 2001). 

Penelitian Susanto dan Ekawati (2006) yang menguji pengaruh informasi 

laba terhadap harga saham berbeda pada tahap siklus hidup perusahaan. Sampel 

yang digunakan ialah 278 perusahaan yang berasal dari seluruh sektor industri 

yang listed di BEJ selama tahun 1990-2003 dengan 2320 tahun amatan yang 

menggunakan regresi pooled cross-sectional. Hasil penelitian mereka memberikan 

bukti empiris bahwa pada tahap growth dan mature laba memberikan pengaruh 

positif atau searah dan signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian Ball dan Brown (1968) dalam Mutia Evi (2012) menguji reaksi 

pasar terhadap pengumuman laba yang terdapat pada laporan keuangan 

perusahaan. Penelitian yang mengambil sampel perusahaan go public di pasar 

modal Amerika Serikat yang sudah tergolong dalam developed capital market 

(DCM). Hasilnya bahwa pengumuman laba memiliki kandungan informasi 
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(information content) untuk pasar sekuritas dan pelaku pasar bereaksi signifikan 

terhadap pengumuman laba kuartalan maupun laba tahunan. Reaksi tersebut 

tercermin dari naik – turunnya harga saham dan volume disekitar tanggal 

pengumuman laba. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Mutia Evi (2012) yang 

menguji pengaruh informasi laba dan arus kas terhadap harga saham. Sampel 

yang digunakan perusahaan emiten yang termasuk daftar indeks LQ 45 periode 

agustus 2008 sampai dengan februari 2009 yang menggunakan regresi pooled 

cross-sectional. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa informasi 

laba dan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham. 

Namun berbeda dengan penelitian Rahman Lutfur dan Uddin Jashim 

(2009) yang menguji Hubungan Dinamis antara Harga Saham dan Nilai Tukar:  

Bukti dari Tiga Negara Asia Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi rata-rata nilai tukar nominal bulanan untuk periode Januari 2003 sampai 

Juni 2008. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa hasil 

menunjukkan bahwa harga saham tidak berpengaruh terhadap  nilai tukar dan 

nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang menyebabkan harga saham berubah, 

sehingga tidak ada hubungan kausalitas antara harga saham dan nilai tukar. 

Informasi laba yang diperoleh tentu bisa berpengaruh terhadap harga 

saham. Untuk contohnya informasi tentang keuangan perusahaan, perusahaan 

yang baik kondisinya baik tentu reaksi pasar baik melalui investasi dan kredit. 
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Pialang saham, investor dan pelaku pasar modal biasanya sangat berhati-hati 

dalam menentukan posisi beli atau posisi jual saham jika nilai tukar mata uang 

tidak stabil. Harga saham itu sendiri mencerminkan informasi sehingga para 

pelaku pasar (investor, kreditor dan masyarakat) akan bereaksi terhadap informasi 

yang didapat tersebut. Jika informasi yang ditunjukan itu baik maka diharapkan 

harga saham akan melonjak naik, begitu pula sebaliknya jika informasi yang di 

dapat itu buruk maka ini akan berpengaruh terhadap penurunnya harga saham. 

    2.6.2  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Laba/rugi selisih kurs pada Laporan Keuangan Konsolidasi berpengaruh 

terhadap harga saham di Perusahaan Multinasional  
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Keterangan :                              =   Hubungan yang diteliti 

                                                             =   Hubungan yang tidak diteliti 

 

 


