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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi dalam suatu perusahaan salah satunya adalah 

bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang optimal, agar tujuan 

tersebut dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan, maka seorang manajer 

harus dapat mengetahui kondisi perusahaannya. Untuk mengetahui kondisi 

perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya yang dipengaruhi oleh 

kinerja dari manajemen perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan dapat diukur 

dari kemampuan manajemen dalam meningkatkan kinerja dan perbaikan 

kondisi keuangan dalam hal efektivitas dan efisiensi perencanaan manajemen 

demi keberhasilan perusahaan (Riyanto, 2001:327-328). 

Penilaian kinerja keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan 

lokal, akan tetapi juga dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak secara 

internasional. Aktivitas bisnis internasional telah lama berlangsung, akan 

tetapi perhatian terhadap bidang ini mulai berkembang seiring dengan 

globalisasi perekonomian dunia, antara lain ditandai dengan bermunculannya 

perusahaan multinasional (MNC). MNC dalam kegiatan bisnisnya akan 

dikoordinir oleh perusahaan induk biasanya berlokasi di negara asal atau 

home country (Yuliati dan Prasetyo, 2002:12).  

Perkembangan MNC didorong oleh keinginan untuk memperluas 

pasar produk dan mendapatkan kinerja perusahaan yang lebih efisien. 
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Laporan keuangan konsolidasi umumnya digunakan oleh manajemen 

perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan afiliasi di luar negeri. Bila kurs 

valas berubah sejak periode sebelumnya, maka translasi atau penilaian ulang 

atas aset, hutang, penerimaan, biaya, laba dan rugi yang didenominasi dalam 

valas akan menyebabkan laba/rugi valas. Laba/rugi valas ini diukur oleh 

eksposur translasi (Choi et al, 2002:208). Perusahaan anak mentraslasikan 

laporan keuangannya dari valuta domestik ke dalam valuta perusahaan induk.  

Penelitian yang meneliti kinerja keuangan anak perusahaan MNC dan 

eksposur translasi menghasilkan penelitian yang berbeda-beda. Penelitian 

yang dilakukan oleh Budiarto (2012) denga objek anak perusahaan MNC 

Eropa menghasilkan kinerja yang baik dengan tidak adanya penambahan 

CTA (penyesuaian translasi kumulatif) akibat dari eksposur translasi. Akan 

tetapi, pada penelitian Hariyana (2012) dengan objek anak perusahaan MNC 

Jepang menghasilkan kinerja yang tidak sehat dan terdapat penambahan CTA 

akibat dari eksposur translasi. 

Atas perbedaan-perbedaan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa 

masih menarik meneliti kembali kinerja keuangan anak perusahaan MNC. 

Untuk mengevaluasi kinerja tersebut diperlukan laporan keunagan anak 

perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan manufaktur dengan 

induk yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Induk perusahaan yang dipilih 

adalah induk perusahaan Amerika Serikat.  

Alasan menggunakan induk perusahaan Amerika Serikat sebagai 

objek penelitian ini adalah karena negara ini merupakan negara peringkat 
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pertama di dunia dengan nilai investasi asing tertinggi dari dua puluh negara 

pada peringkat tersebut. Meningkatnya jumlah anak perusahaan Amerika 

Serikat yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun dan komitmen 

negara Amerika Serikat yang ingin meningkatkan investasinya di negara 

Indonesia. 

Data yang dirilis World Investment Report (2013) dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 yang menyebutkan, pada 2012 indonesia baru berhasil menarik 

1,5% dari total investasi asing (FDI) dan menjadi negara ke-17 terbesar di 

dunia senilai US$ 20 miliar.  

 

Gambar 1.1:Top 20 Host Economies 2012 (dalam miliar dolar) 

(Sumber: UNCTAD,World Investment Report 2013) 
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Hasil kajian lain yang dilakukan Ernst & Young Indonesia, Paramadina 

Public Policy Institute, dan Universtas Gajah Mada dinyatakan total investasi 

langsung/FDI AS sejak 2004-2012 di indonesia adalah US$ 65 miliar. 

Pada 2012, FDI Amerika Serikat berkontribusi sebanyak US$ 17 

miliar dari pendapatan nasional Indonesia, dan berasal dari industri minyak 

dan gas. Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa ada 183.000 orang 

yang dipekerjakan disekitar 35 perusahaan yang menjadi objek riset ini. 

Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan investasinya di Indonesia 

sebesar US$ 61 miliar tiga hingga lima tahun ke depan (SHNEWS.CO, 4 

Oktober 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan 

jumlah perusahaan anak Amerika Serikat yang beroperasi di indonesia. 

 Gelombang investasi indonesia salah satunya adalah perusahaan 

MNC Amerika Serikat, perusahaan raksasa yang menjalankan, memiliki, 

serta mengendalikan kegiatan usaha lebih dari satu negara yaitu seperti 

melakukan investasi langsung luar negeri/FDI. MNC Amerika Serikat ini 

membuka perusahaan anak di Indonesia salah satunya untuk memenuhi 

tujuan utama manajemen perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan 

pemilik perusahaan atau investor yang menanamkan dana di perusahaan 

(Budiarto, 2012).   

Sebuah MNC Amerika Serikat tersebut harus mampu memonitor 

perkembangan seluruh unit perusahaan dan mengevaluasi hasilnya. 

Perusahaan juga harus mampu mengukur kinerja setiap anak perusahaannya 

menggunakan dasar yang konsisten, dan manajer anak perusahaan harus 
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diberikan tugas yang jelas sebagai bahan penilaian keberhasilan menjalankan 

tugas tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Anak Perusahaan MNC 

(Multinational Corporation)”. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui 

seberapa jauh kurs mata uang asing yaitu rupiah terhadap dolar AS terhadap 

translasi dan kinerja anak perusahaan MNC dari hasil translasi laporan 

keuangan anak perusahaan MNC Amerika Serikat tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat 

diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah hasil translasi laporan keuangan anak perusahaan MNC Amerika 

Serikat yang beroperasi di indonesia dipengaruhi oleh kurs? 

2. Bagaimana kinerja keuangan anak perusahaan MNC Amerika Serikat yang 

beroperasi di Indonesia? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini dibuat untuk menghindari perluasan dan lebih 

terfokus pada pembahasan masalah yang akan diteliti, maka penulis 

membatasi masalah pada anak perusahaan Amerika Serikat sektor manufaktur 

beroperasi di indonesia yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 
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tahun 2010, 2011 dan 2012 dan konsep yang menggunakan analisis rasio 

kinerja keuangan tahunan. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui hasil translasi laporan keuangan anak perusahaan 

MNC Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia dari perspektif 

mata uang induk. 

b. Untuk mengetahui kinerja keuangan hasil translasi anak perusahaan 

MNC Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi manajemen anak perusahaan MNC Amerika Serikat yang 

beroperasi di Indonesia. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan 

memperoleh informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat keputusan-keputusan manajemen terhadap strategi 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan anak perusahaan 

multinasional Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. 

b. Bagi investor anak perusahaan multinasional Amerika Serikat yang 

beroperasi di Indonesia. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi 

tentang kinerja keuangan anak perusahaan multinasional Amerika 

Serikat yang beroperasi di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keputusan – 

keputusan investasinya. 

c. Bagi Kreditur dan Pemasok. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi, 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang berkepentingan dengan likuiditas dan leverage. 

d. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi atau 

informasi yang bermanfaat tentang kinerja keuangan anak perusahaan 

multinasional yang beroperasi di indonesia. 

 


