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ABSTRAKSI 


Penyajian laporan keuangan berdasarkan biaya 'perolehan (historical cost) 
sesuai dengan General Accepted Accounting Principles (GAAP). Prinsip biaya 
perolehan ini mensyaratkan agar catatan-catatan akuntansi disajikan menurut harp
harga terjadi transaksi mula-mula dan bahwa nilai-nilai (harga-harp) tersebut 
kemudian tetap dipertahankan sebagai dasar penentu nilai-nilai dalam laporan 
keuangan pada proses akuntansi selanjutnya. Kenyataannya, selalu terjadi 
kecenderungan kenaikan tingkat harga yang terus berlangsung selama beberapa tabun 
yang lalu bingga sekarang, sehingga mempengaruhi kestabilan satuan moneter. Oleh 
karena unit moneteryang digunakan sebagai alat tukar telah terpengaruhi oleh 
perubahan tingkat harp tersebut, sehingga akan mempengaruhi angka-angka unit 
yang disajikan dalam laporan keuangan Akibatnya validitas data analitis serta 
reliabilitis dari angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang akan digunakan 
sebagai data analisa sudah banyak dipermasalahkan, 

General Purchasing Power Accounting dipakai sebagai cars penyelesaian 
pada dasamya tidak mengubah teknik akuntansi yang dawasa ini berlaku, disini nilai 
historis disesuaikan terbadap kenaikan tingkat harga dengan memakai suatu indeks 
tunggal. Perkiraan-perkiraan dalam laporan konvensional akan diklasifikasikan dalam 
perkiraan moneter dan non moneter. Kemudian perkiraan-perkiraan tersebut 
disesuaikan dengan faktor konversi yang mencenninkan daya bell umum. Akibat dari 
penguasaan moneter akan menimbulkan general purchasing gains or loses. Langkah 
selanjutnya yaitu menghitung angka-angka rasio dati laporan keuangan konvensional 
maupun dari laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan perubahan tingkat 
harga. Dari angka-angka rasio tersebut dilakukan uji statistik beda rata-rata 
berpasangan. Dari sini akan diketahui apakah terdapat perbedaan yang signiftkan 
antara rasia-rasio yang dihasilkan oleh laporan keuangan konvensional maupun 
General Purchasing Power Accounting. 

Dari basil penelitian dengan metode uji beds rata-rata berpasangan diperoleh 
kesimpulan bahwa rasia-rasio yang setelah disesuikan berpengaruh signiftkan sebesar 
55% dan 45% tidak berpengaruh signiftkan sedangkan secara keseluruhan rata-rata 
rasio menunjukan tidak berpengaruh signiftkan. Baiknya memperhatikan juga 
pengaruh inflasi ini, sebab adanya kenaikan dan penurunan daya beli yang relatif 
sangat hesar dari tabun ke tabun, 
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