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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Pengukuran tentang eksposur ekonomi sebelumnya pernah dilakukan 

oleh Setiadi (2007) menggunakannya pada harga saham perusahaan di sector 

barang konsumsi di Indonesia, dalam hal ini perusahaan rokok. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan perubahan kurs, IHSG dan 

inflasi dari tahun 2002 hingga 2006 mempengaruhi eksposur ekonomi 

perusahaan industri rokok, sehingga diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

eksposur ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

perusahaan industry rokok yang tercataan di BEI. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari (2013), 

menggunakan eksposur ekonomi pada perusahaan komoditas pertambangan 

yang terdaftardi BEI pada periode 2006-2010. Dalam penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa, Pertama, perusahaan industry komoditas pertambangan 

di BEI dipengaruhi oleh 4 faktor. kedua,dari analisis regresi terdapat satu 

variable yang memiliki pengaruh nyata pada Eksposur Ekonomi, yaitu Market 

to Book Ratio. Dan ketiga, MBR memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

Eksposur Ekonomi pada perusahaan industry komoditi pertambangan yang 

terdaftardi BEI. 
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B. Landasan Teori 

1. Eksposur Ekonomi 

Menurut Eun & Resnick dalam bukunya yang berjudul International 

Financial Management, Eksposur sendiri dapat dibagi ke dalam 3tipe, 

yaitu: Eksposur Ekonomi, Eksposur Transaksi, dan Eksposur Translasi. 

Eksposur Ekonomi dapat didefinisikan sebagai sejauh mana nilai 

perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan tak terduga dalam nilai tukar. 

Setiap perubahan yang diantisipasi dalam nilai tukar yang tercermin dalam 

nilai perusahaan. Perubahan dalam tingkat pertukaran dapat memiliki efek 

mendalam pada posisi kompetitif perusahaan di pasar dunia dan dengan 

demikian pada arus kas dan nilai pasar (Eun dan Resnick 2001: 292). 

Eksposur transaksi dapat didefinisikan sebagai sensitivitas 

"menyadari" nilai mata uang domestik arus kas kontraktual perusahaan 

dalam mata uang asing untuk tak terduga perubahan kurs. Sejak 

penyelesaian arus kas kontraktual ini mempengaruhi arus kas mata uang 

domestik perusahaan, eksposur transaksi kadang-kadang dianggap sebagai 

paparan ekonomi jangka pendek (Eun dan Resnick 2001: 292). Eksposur 

Translasi sendiri mengacu pada potensi laporan keuangan konsolidasi 

perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. 

Konsolidasi yang dimaksud ialah konsolidasi yang melibatkan 

penjabaran laporan keuangan anak perusahaan dari mata uang lokal ke 
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mata uang Negara asal. Penting untuk dipahami bahwa terdapat perbedaan 

atara laba dan rugi transaksi dengan laba dan rugi translasi. Laba dan rugi 

transaksi direalisasi dan mempengaruhi arus kas perusahaan, jika 

dibandingkan dengan jumlah rupiah yang diterima seandainya dibayar 

tunai, jumlah tersebut dapat sama besar, lebih besar atau lebih kecil. 

Potensi inilah yang disebut eksposur transaksi (Eun dan Resnick 2001: 

292). 

Selain tiga jenis eksposur ekonomi diatas, ada juga Eksposur 

Ekonomi tidak langsung yaitu, eksposur ekonomi dimana dampak dari 

berubahnya nilai valuta local atau yang biasa dikenal dengan nilai tukar 

mata uang local terhadap mata uang asing, atas veriabel-variabel arus kas 

masuk dan keluar kadang-kadang tidak berdampak secara langsung, 

sehingga dengan demikian berbeda dari apa yang diperkirakan. Sebagai 

contoh, sebuah perusahaan AS mengimpor kayu dari Kanada dengan 

mendenominasikan impornya dalam dolar AS. Jika dolar AS mngalami 

depresiasi, perusahaan As tidak dipengaruhi secara langsung, karena 

pembayaran dilakukan dalam dolar As sehingga tidak perlu membeli dolar 

Kanada. 

Eksportir Kanada, setelah menerima pembayaran dolar AS dari 

perusahaan AS, akan mengkonversikannya kedalam dolar Kanada. Karena 

dolar AS telah mengalami depresiasi, eksportir Kanada mungkin akan 
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mengenakan harga yang lebih tinggi kepada perusahaan AS tersebut di 

masa yang akan datang. Kebijakan semacam itu, jika benar-benar 

dilakukan, akan menaikkan arus kas keluar perusahaan AS di masa 

mendatang. Jadi, dampak depresiasi dolar As terhadap dolar Kanada atas 

importer AS yang impornya didenominasi dalam dolar adalah tidak 

langsung (Madura,2000: 288). 

Perlakuan akuntansi terhadap laba dan rugi transaksi valas yaitu 

laba dan rugi tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan hasil usaha dan 

mempengaruhi laba pada periode terjadinya laba dan rugi transaksi 

tersebut.Eksposur Ekonomi yang harus dihadapi oleh perusahaan sektor 

otomotif di Indonesia tidak secara serta merta dapat diketahui begitu saja 

karena eksposur ekonomi sendiri ditentukan oleh beberap faktor lain, faktor 

tersebut antara lain ditentukan oleh perubahan nilai tukar rupiah yang 

fluktuatif, tingkat inflasi yang ada di Indonesia, dan Besarnya suku bunga 

di Indonesia. 

Menilik pada pembatasan masalah yang dibuat di awal pendahuluan 

tadi, yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai nilai tukar rupiah, 

maka berikut ini akan diberikan penjelasan mengenai nilai tukar rupiah 

menurut pra ahli. Pengertian nilai tukar sendiri menurut para ahli antara 

lain: Nilai tukar atau dikenal pula sebagai kurs dalam keuangan 

adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata 
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uangterhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari, antara dua mata 

uang masing-masing negara atau wilayah(Wikipedia).  

Kurs memiliki pengertian sebagai nilai tukar mata uang suatu 

Negara terhadap mata uang Negara lain. Misalnya, nilai tukar atau kurs 

rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat atau sebaliknya. Macam-macam 

kurs: kurs  beli,  yaitu  kurs  yang  digunakan  apabila  bank atau  money  

changer membeli valuta asing. Kurs  jual,  yaitu  kurs  yang  digunakan  

apabila  bank atau  money  changer menjual  valuta  asing. Kurs tengah, 

yaitu  kurs antara kurs jual dan  kurs beli  (penjumlahan kurs beli dan kurs 

jual yang dibagi dua) (Risty’s blog, 10 Juni 2013 – 22:29). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs mata uang antara lain: 

pertama, Tingkat Inflasi Relatif; kedua: pengendalian pemerintah; ketiga: 

prediksi pasar; keempat: interaksi factor; kelima: tingkat suku bunga 

relative; keenam: tingkat pendapatan relatif (Jeff Madura, 2006: 128). 

Perusahaan-perusahaan domestik murni juga diperngaruhi oleh eksposur 

ekonomi.  

Perusahaan Domestik yang dipengaruhi oleh eksposur ekonomi 

Contohnya yaitu, pertimbangkan sebuah produsen baja local yang menjual 

semua bahan bakunya di pasar lokal dan menjual baja di pasar domestik. 

Karena transaksi semua dilakukan dalam valuta lokal, perusahaan tersebut 

bukanlah merupakan subyek eksposur transaksi. Namun, jika terdapat 
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perusahaan asing yang beroperasi di pasar domstik, maka perusahaan asing 

tersebut eksposur ekonomi.  

Jika  nili tukar dari valuta yang mendenominasi faktur pesaing asing 

mengalami depresiasi terhadap valuta lokal, maka konsumen bias beralih 

pada produsen baja asing. Konsekuensinya, permintaan terhadap produk-

produk baja perusahaan lokal akan menurun, dan begitu juga arus kas 

masuk neto perusahaan. Contoh ini mengilustrasikan bagaimana 

perusahaan mengalami eksposur ekonomi tanpa terkena eksposur transaksi. 

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Eksposur Ekonomi 

Faktor-faktor yang memperngaruhi eksposur ekonomi menurut 

Shaphiro (1999: 331) antara lain:  

a. Di mana perusahaan menjual produknya (dalam atau luar negeri). 

b. Kompetitior utama perusahaan baik di dalam mauppun diluar negeri. 

c. Kepekaan permintaan barang terhadap harga (elastis atau inelastis). 

d. Dimana perusahaan memproduksi produknya (di luar atau di dalam 

negeri). 

e. Input perusahaan berasal dari dalam atau dari luar negeri. 

f. Bagaimana penetapan harga input atau outputnya (ditetapkan 

berdasarkan harga pasar dunia atau pasar domestis). 

g. Inflasi de4ngan melihat prosentase IHK.  
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Hal lain yang mempengaruhi eksposur ekonomi secara tidak 

langsung adalah ekspektasi faktor-faktor perekonomian antara lain tingkat 

bunga dan inflasi. Tingkat bunga akan naik dengan semakin melemahnya 

nilai suatu mata uang. Hal ini biasa terjadi karena untuk mengimbangi 

melemahnya nilai suatu mata uang. Tingkat bunga pun dinaikkan sehingga 

real value dari suatu investasi tidak berubah dan investor asing tidak 

melarikan diri ke luar negeri. 

 Cara tersebut sesuai dengan Fisher effect, dimana tingkat bunga 

yang tinggi tentunya akan berpengaruh negative pada perusahaan yang 

memiliki hutang. Dalam teori purchasing power pariy, sejalan dengan 

tingkat bunga, inflasi juga semakin meningkat dengan semakin melemahnya 

nilai suatu mata uang. Tingginya inflasi akan semakin memperbesar arus 

kas keluarperusahaan sehingga akan berpengaruh juga terhadap arus kas 

masa depannya.  

Bukan hanya tingkat bunga dan inflasi yang berpengaruh terhadap 

eksposur ekonomi, namun ada hal lain yang berpengaruh terhadap eksposur 

ekonomi yaiitu pola arus kas perusahaan. pada MNC, arus kasnya timbul 

dari perusahaan lain dan antar unit-unit dalam perusahaan dan arus kas ini 

dapat terjadi pada interval waktu yang berbeda, jumlah yang berbeda, mata 

uang yang berbeda dan memiliki prediktibilitas kejadian yang berbeda 

(Madura: 2006). 
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3. Cara Pengukuran Eksposur Ekonomi 

Eksposur dapat diukur dengan koefisien lereng dalam persamaan 

regresi yang menghubungkan perubahan nilai dolar riil dari asset, 

kewajiban, atau pendapatan operasi dengan perubahan kurs yang tak 

terantisipasi. (Levi: 2001). Menurut Eun dan Resnick, dalam bukunya yang 

berjudul International Financial Management di jelaskan bahwa eksposur 

terhadap risiko mata uang dapat di ukur secara tepat dengan dua cara, yaitu: 

1. pengukuran sensitivitas laba rugi terhdap nilai-nilai masa depan mata 

uang lokal dari aset perusahaan (dan kewajiban) dan; 

2. arus kas operasi perusahaan terhadap perubahan acak dalam nilai tukar.  

Cara pengukuran tersebut seperti terlihat pada gambar 2.1. Aset terdiri dari 

asset berwujud seperti properti, pabrik dan peralatan, inventaris, yang 

kemudian disebut financial asset. 

Perhitungan eksposur ekonomi atas asset dicontohkan pada 

perusahaan induk asal Amerika yang memiliki anak asset (anak perusahaan) 

di Inggris, Eksposur Ekonomi atas asset ini kemudian dapat dihitung dengan 

menggunakan koefisien (b) dalam regresi, nilai dolar (P) atas asset 

perusahaan di Inggris pada  tingkat nilai tukar dolar/poundsterling (S). 

P = a + b × S + e 
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Gambar 2.1. Saluran Eksposur Ekonomi 

Di lihat dari rumus terdebut, di mana a adalah konstanta regresi dan 

e adalah tingkat eror dengan persamaan nol (0), di mana, E(e) = 0; P = SP*, 

di mana P* adalah mata uang lokal (pound) atas harga asset. jelas dari 

persamaan di atas bahwa koefisien regresi b mengukur sensitivitas dari nilai 

dolar aset (S). jika koefisien regresi adalah nol, yaitu b = 0 nilai dolar aset 

independen dari pergerakan nilai tukar, menyiratkan tidak ada eksposur. 

Setelah memahami analisis di atas, dapat dikatakan bahwa eksposur adalah 

koefisien regresi. Secara statistik, eksposur koefisien “b” diartikan sebagai 

berikut: 

𝑏 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑃, 𝑆)

𝑉𝑎𝑟 (𝑆)
 

Berdasarkan rumus diatas, Cov (P,S) adalah kovarians antara nilai dolar atas 

aset dan nilai tukar, dan Var (S) adalah varians dari nilai tukar. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini menganalisis sebesra apa eksposur ekonomi yang harus 

dihadapai oleh perudsahaan yang ada di Indonesia. Dilihat dari factor-faktor 

eksposur ekonomi yang diteliti seperti prosentase perubahan kurs, prosentase 

perubahan inflasi yang dilihat dari prosentase perubahan Indeks Harga 

Konsumen-nya terhadap prosentase perubahan tingkat profitabilitas perusahaan 

sebagai cerminan dari tingginya eksposur ekonomi yang tengah dihadapi 

perusahaan di sector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan periode antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Secara skematis 

alur pikir penelitian ini, dapat terlihat pada Gambar 2.2. 

D. Hipotesis 

Untuk melakukan analisa terhadap factor-faktor yang diteliti dalam 

penelitian ini, maka diajukan hipotesissebagai berikut: 

1. H0: β = 0:  

a. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar Rupiah atas 

Dolar As terhadap harga saham perusahaan sektor otomotif yang 

terdaftar di BEI.  

b. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas nilai tukar Rupiah 

Terhadap Yen Jepang terhadap harga saham perusahaan sektor 

otomotif yang terdaftar di BEI. 

2. H1: β ≠ 0: 
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a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar Rupiah atas Dolar 

As terhadap harga saham perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di 

BEI.  

b. Terdapat pengaruh yang signifikan atas nilai tukar Rupiah Terhadap 

Yen Jepang terhadap harga saham perusahaan sektor otomotif yang 

terdaftar di BEI. 
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Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitan 

Keputusan Keuangan 

MNC 

Keputusan Manajemen 

Aktiva 

Keputusan 

Pembelanjaan 

Keputusan  

Investasi 

Eksposur  

Ekonomi (X=Kurs 

Rp/$ dan Rp/¥) 

Nilai Perusahaan 

(Y=Harga Saham) 


