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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Budiarto (2012) yang meneliti anak perusahaan MNC Eropa, kinerja 

keuangan menggunakan analisis dupont dan proses translasi dengan 

menggunakan metode current rate. Laporan keuangan hasil translasi anak 

MNC Eropa memberikan gambaran operasional perusahaan lebih baik pada 

tahun 2006 – 2010 dan tidak ada penambahan “CTA” akibat dari eksposure 

translasi sebagai penyeimbang neraca.  

Hariyana (2012) yang meneliti perusahaan anak MNC Jepang, kinerja 

keuangan menggunakan analisis rasio dengan metode  tolok ukur time series , 

dan proses translasi menggunakan metode current rate. Dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa hasil translasi laporan keuangan perusahanaan anak 

MNC Jepang yang beroperasi di indonesia menunjukkan hasil yang 

berfluktuasi. Kinerja perusahaan anak multinasional sektor manufaktur pada 

tahun 2009-2011 menunjukkan kondisi tidak sehat. 

Penelitian saat ini menggunakan konsep yang sedikit berbeda dengan 

peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan objek anak 

perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Metode analisis 

yang diunakan adalah analisis rasio keuangan dengan metode tolok ukur 

cross section dan time series. Metode translasi yang digunakan adalah metode 

temporal dan current rate. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan 

dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan 

tingkat kesehatan perusahaan pada bidang tersebut (Kamus besar bahasa 

Indonesia terbitan Balai Pustaka, 2002:570). Untuk mengetahui kondisi 

keuangan suatu perusahaan harus menggunakan analisis rasio keuangan. 

Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kinerja 

keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolok ukur yang 

digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi keuangan 

perusahaan didaur hidup bisnis. Penilaian kinerja manajemen perusahaan 

adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi 

dan karyawannya berdasarkan sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Munawir (2004: 30-33), tujuan dari penilaian suatu 

kinerja dari perusahaan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan stabilitas usaha suatu perusahaan. Laporan 

keuangan yang berupa neraca dan laba-rugi dari suatu perusahaan apabila 

disusun secara baik dan akurat dapaty memberikan gambaran keadaan 

yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan selama kurun waktu tertentu.  
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a.  Kinerja Keuangan Internasional 

Analisis laporan keuangan internasional bertujuan untuk 

mengevaluasi aliran perusahaan dan kinerja dimasa lalu, serta 

menilai apakah kinerjanya bisa mendukung. Analisis rasio dan 

analisis aliran kas merupakan alat penting dalam analisis keuangan. 

Analisis rasio mencakup perbandingan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya dalam industri yang sama, 

membandingkan rasio perusahaan dari tahun ke tahun atau periode 

fiskal lain, dan/atau membandingkan rasio untuk beberapa tolok 

ukur.   

Ada dua masalah yang harus dibahas ketika melakukan 

analisis rasio dalam lingkungan internasional. Pertama, Apakah 

perbedaan lintas Negara dalam prinsip akuntansi menyebabkan 

perbedaan yang signifikan dalam angka-angka laporan keuangan 

yang dilaporkan perusahaan dari Negara yang berbeda? Kedua, 

Seberapa jauh perbedaan dalam budaya serta kondisi persaingan dan 

ekonomi lokal memperngaruhi interpertasi ukuran akuntansi dan 

rasio keuangan, meskipun pengukuran akuntansi dari negeri yang 

berbeda disajikan ulang agar tercapai “daya banding 

akuntansi”?(Choi, et al, 352:2002). 

Sejumlah bukti yang kuat menunjukkan adanya perberdaan 

besar antarnegara dalam profitabilitas, leverage, dan rasio serta 

jumlah laporan keuangan lainnya yang berasal dari faktor akuntansi 



11 
 

dan non akuntansi. Seberapa besar perbedaan dalam pos-pos laporan 

keuangan disebabkan oleh perbedaan prinsip-prinsip akuntansi 

nasional.  

Menurut Warsono (2003: 254) rasio keuangan dibagi menjadi 

5 (lima) yaitu: 

1) Rasio likuiditas merupakan rasio yang dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

finansialnya. 

2) Rasio leverage merupakan rasio yang menggambarkan hubungan 

antara utang perusahaan terhadap perusahaan terhadap modal atau 

aset. 

3) Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur 

efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber – sumber 

dananya.  

4) Rasio profitabilitas atau rentabilitas merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan 

keputusan–keputusan, dimana rasio berguna untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ada 

beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana 

masing–masing pengukuran dihubungkan dengan volume 

penjualan, total aktiva dan modal sendiri. 

5) Rasio nilai pasar, rasio ini menghubungkan harga saham 

perusahaan dengan pendapatan dan nilai buku per lembar saham, 
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rasio ini memberikan kepada manajemen suatu indikasi tentang 

apa yang diperkirakan oleh para investor ekuitas tentang kinerja 

masa lalu perusahaan dan prospeknya dimasa yang akan datang 

jika rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitasnya baik 

maka rasio nilai pasarnya menjadi tinggi, begitu pula sebaliknya. 

 

2. Eksposur Valuta Asing 

Eksposur valuta asing adalah pengukuran potensi perubahan 

profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar perusahaan karena perubahan 

dalam nilai tukar (Eitman, et al, 2007: 229). Tanggung jawab utama 

manajer keuangan di perusahaan multinasional adalah untuk mengelola 

eksposur mata uang ini. Eksposur valuta asing memiliki 3 tipe yaitu 

eksposur transaksi, ekonomi, dan translasi. 

a. Eksposur Transaksi 

Eksposur transaksi mengukur perubahan dalam nilai kewajiban 

keuangan yang jatuh tempo terjadi sebelum perusahaan dalam nilai 

tukar namun belum diselesaikan sampai kemudian terjadi perubahan 

nilai tukar. Dengan demikian eksposur transaksi berkaitan dengan 

perubahan dalam arus kas yang diakibatkan dari kewajiban 

kontraktual yang ada. 

b. Eksposur Ekonomi 

Eksposur ekonomi mengukur perubahan dalam nilai sekarang 

perusahaan yang diakibatkan oleh setiap perubahan dalam arus kas 
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operasional masa depan perusahaan yang disebabkan oleh perubahan 

yang tidak diharapkan dalam nilai tukar. Perubahan nilai itu 

bergantung pada pengaruh perubahan nilai tukar terhadap volume 

penjualan, harga, dan biaya-biaya di masa depan. 

c. Eksposur Translasi 

Eksposur translasi adalah potensi perubahan yang berasal 

dalam akuntansi pada ekuitas pemilik yang terjadi karena kebutuhan 

untuk mentranslasikan laporan keuangan dengan mata uang asing dari 

anak perusahaan di luar ke mata uang tunggal untuk mempersiapkan 

laporan keuangan konsolidasi global.  

Metode-metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas 

ekonomi berbeda-beda diseluruh dunia. Perbedaan ini timbul karena 

kebutuhan pengguna yang berbeda-beda di berbagai negara. FASB 

(Financial Accounting Standards Board) di AS telah bekerja sama 

dengan IASB (International Accounting Standards Board) untuk 

meningkatkan standard internasional (Baker, et al, 2006:106). 

Eksposur translasi mengacu terhadap pengaruh perubahan 

yang tidak terantisipasi dalam kurs tukar pada laporan keuangan 

konsolidasi suatu perusahaan multinasional (Eun dan Resnick, 

2007:244). Tujuan utama translasi adalah mempersiapkan laporan 

konsolidasi, namun laporan keuangan yang sudah ditranslasikan itu 

juga digunakan oleh manajemen untuk mengkaji kinerja anak 

perusahaan di luar negeri (Eiteman. dkk, 2010:305).  
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FASB No.8 dan No.52 memberikan pedoman khusus untuk 

mentranslasikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Induk 

perusahaan AS umumnya harus melakukan langkah-langkah berikut 

dalam proses translasi dan konsolidasi anak perusahaan yang 

beroperasi di Indonesia: 

1) Menerima laporan keuangan anak perusahaan di Indonesia, yang 

dilaporkan dalam rupiah. 

2) Menyatakan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuia dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS. 

3) Mentranslasikan laporan keuangan yang diukur dalam rupiah 

menjadi nilai setara dengan dolar AS. Tiap saldo akun entitas asing 

masing-masing harus ditranslasikan menjadi nilai setara dolar AS. 

4) Mengonsolidasi akun-akun anak perusahaan yang telah 

ditranslasikan, yang sudah diukur dalam dolar AS, dengan akun-

akun induk perusahaan. 

Menurut Kuncoro (2009:299), terdapat 4 jenis metode-metode 

translasi mata uang asing, yaitu, (1) current/noncurrent method, (2) 

monetary/nonmonetary method, (3) temporal method, (4) current rate 

method (Kuncoro, 2000:299). Metode current/noncurrent semua aset 

dan kewajiban lancar dari cabang-cabang perusahaan dikonversikan 

dalam mata uang negara asal dengan kurs saat ini, yaitu kurs pada saat 

neraca disusun, sedang aset dan kewajiban yang tidak lancar, seperti 
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biaya depresiasi, dikonversikan pada kurs historis yaitu kurs pada saat 

aset diperoleh ataupun pada saat kewajiban terjadi. 

Metode monetary/nonmonetary, aset moneter (terutama kas, 

surat-surat berharga, piutang dan piutang jangka panjang) dan 

kewajiban moneter (terutama hutang lancar dan hutang jangka 

panjang) dikonversi pada kurs saat ini, sedangkan pos–pos 

nonmoneter, seperti stok barang, aset tetap, dan investasi jangka 

panjang, dikonversi pada kurs historis. Pos-pos dalam Laporan 

Rugi/Laba dikonversi pada kurs rata–rata pada periode tersebut, 

kecuali untuk pos penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan aset 

dan kewajiban nonmoneter. 

Metode temporal ini persediaan umumnya dikonversi dengan 

kurs historis, namun bisa saja dikonversi dengan kurs saat ini apabila 

persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. 

Metode ini lebih menekankan pada evaluasi biaya (historis ataukah 

pasar). Pos–pos dalam laporan rugi–laba umumnya dikonversi dengan 

kurs rata–rata pada periode pelaporan. Sedang biaya penjualan, cicilan 

utang, dan depresiasi yang berkaitan dengan pos–pos dalam neraca 

dikonversi dengan kurs historis (harga di masa lalu).  

Merode current rate merupakan metode yang paling 

mudahkarena semua pos neraca dan rugi-laba dikonversi dengan kurs 

saat ini apabila aset yang didenominasi dalam valas melebihi 

kewajiban dalam valas, suatu devaluasi akan menghasilkan kerugian. 
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Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan 

kewajiban kecuali saham biasa yang dinyatakan dengan kurs saat ini. 

 

3. Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak MNC 

Evaluasi kinerja perusahaan anak MNC untuk mengetahui apakah 

suatu perusahaan sehat atau tidak dari sisi keuangan dapat dilakukan 

dengan dua macam mtode tolok ukur, yaitu Time-series Techniques. dan 

Cross-section Techniques.Time-series Techniques merupakan metode 

tolok ukur membandingkan suatu rasio keuangan perusahaan dari suatu 

periode tertentu dengan periode sebelumnya. Metode tolok ukur lintas 

waktu ini juga dapat diterapkan pada modifikasi rasio keuangan (analisis 

common size dan analisis perusahaan persentase) dengan 

penginterpretsian atas hasil perhitungan rasio yang ada.  

Cross-section Techniques, yaitu metode tolok ukur yang 

digunakan untuk mengetahui sehat atau tidaknya posisi keuangan 

perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan 

suatu peruahaan pada periode tertentu dengan rasio keuangan rata-rata 

industrinya pada periode yang bersangkutan (Warsono, 2003:30). 

Evaluasi kinerja untuk operasi luar negeri harus berhubungan 

dengan kerumitan seperti volatilitas kurs, inflasi luar negeri, harga 

transfer, budaya nasional yang berbeda, dan sejumlah pengaruh 

lingkungan lainnya. Standar kinerja yang kurang tepat memungkin 

memotivasi manajer luar negeri untuk mengambil tindakan yang tidak 
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sesuai dengan tujuan perusahaan. Konsekuensi langsung yang timbul 

adalah berkurangnya efensiensi perusahaan dan kemungkinan 

berkurangnya daya saing.   

Tujuan utama evaluasi kinerja adalah untuk memastikan 

profitabilitas. Namun demikian, terdapat potensi untuk terjadinya konflik 

apabila system evaluasi kinerja tidak sesuai dengan sifat khusus operasi 

luar negeri yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari laba jangka 

pendek. Demikian pula, penekanan pada profitabilitas dan efesiensi 

jangka pendek dapat mengahlikan perhatian dari strategi perusahaan dan 

manufaktur yang penting dan meniadakan kariayan perusahaan.  

Berdasarkan keunikan misi tiap-tiap anak perusahaan luar negeri, 

system evaluasi kinerja harus memungkinkan bagaimana tujuan anak 

perusahaan sesuai dengan keseluruhan tujuan perusahaan. Manajer anak 

perusahaan harus berpartisipasi penuh dalam menentukan tujuan yang 

ingin dicapai. Partisipasi tersebut membantu dalam memastikan bahwa 

mereka akan dievaluasi berdasarkan kerangka kerja yang sensitive 

terhadap kondisi operasi lokal dan konsisten dengan tujuan perusahaan 

secara keseluruhan. 

Penilaian kinerja anak perusahaan luar negeri dapat dilakukan 

dari laporan keuangan dalam mata uang lokal, pelaporan kembali seluruh 

laporan keuangan dari para anak perusahaan ke dalam “denominator 

bersama” dari satu jenis mata uang akan mempermudah perbandingan 

oleh manajemen (Eiteman. dkk, 2010:305).  
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Laba anak perusahaan, sesudah diukur ulang ke dalam mata uang 

asal perusahaan induk, berkontribusi secara langsung pada laba 

konsolidasi perusahaan. Suatu perubahan nilai tukar menghasilkan 

fluktuasi dalam nilai laba anak perusahaan terhadap perusahaan global. 

Apabila anak perusahaan individual mencakup nilai yang signifikan atau 

komponen laba konsolidasi yang sifatnya material, laba perusahaan 

multinasional yang dilaporkan dapat dilihat berubah secara murni akibat 

dari translasi.  

Aset perusahaan anak, diukur ulang ke dalam mata uang 

perusahaan induk yang dipakai dalam laporan keuangan. Perubahan 

dalam nilai mata uang yang dilaporkan dari aset bersih perusahaan anak 

diteruskan ke dalam laba atau ekuitas konsolidasi. Dalam hal ini, apabila 

anak perusahaan asing ditunjuk sebagai fungsional mata uang lokal, 

translasi menghasilkan suatu penyesuaian translasi dan dilporkan dalam 

ekuitas konsolidasi sebagai penyesuaian translasi (Eiteman, Stonehill dan 

Moffett, 2010:317).  

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

disusun kerangka pikir yang dapat menggambarkan tentang analisis kinerja 

keuangan perusahaan anak MNC dari perspektif perusahaan induk Amerika 

Serikat. Alur berfikir pada penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 
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Gambar 2.1 tersebut menjelaskan gambaran penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan anak MNC 

Amerika Serikat jika ditinjau dari perspektif mata uang induk. Perusahaan 

dapat melakukan ekspansi usaha dengan berinvestasi di negara lain dengan 

cara membangun perusahaan, perusahaan ini kemudian disebut perusahaan 

multinasional (MNC). Pemantauan kinerja perusahaan anak dilakukan dengan 

menggunakan laporan keuangan perusahaan anak, yang mana sebelum 

dianalisis harus di translasikan terlebih dahulu ke mata uang negara 

perusahaan induk berada. 

Translasi dilakukan untuk memudahkan operasi MNC perusahaan 

induk menganalisis kinerja perusahaan anak dan melihat apakah tujuan 

perusahaan anak dan tujuan yang dimiliki perusahaan induk telah tercapai. 

Operasi asing tersebut termasuk perusahaan anak, cabang, atau investasi dari 

perusahaan AS (Baker, Lembke dan King, 2006:105). Valuasi dilakukan 

dengan menggunakan teknik rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, 

aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas analisis ini akan memberikan 

penilaian kondisi keuangan perusahaan anak apakah sehat atau tidak sehat. 

 


