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ABSTRAKSI 

Tidak stabilnya nilai tukar suatumatauang akan berpengaruh pada operasi 
perusahaan. Rencana-rencana yang telah disusun oleh manajemen yang berkaitan 
dengan nilai tukar mata uang asing akan memberikan hasil yang tidak diharapkan 
pada saat pelaksanaannya, karen a fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut. 
Lindung nilai dimaksudkan untuk mengunci harga pada saat sekarang atau mengunci 
sekarang harga yang akan terjadi dimasa depan. Hal ini dapat membantu perusahaan 
dalam memberikan kepastian nilai tukar yang digunakan daJam operasinya. 

Perlakuan akuntansi atas aktivitas lindung nilai dengan instrumen derivatif 
diatur dalam PSAK No. 55, yang mengharuskan suatu entitas untuk 
mengklasifikasikan instrumen derivatif sebagai lindung nilai terhadap risiko nilai 
\....'ajar, hndung nilai arus kas, atau lindung nilai terhadap nsiko valuta asing. Pada 
Iindung nilaiterhadap risiko val uta asing suatu entitas dapat mdakukan antara lain 
Iindung n;1ai terhadap suatu komitmen yang belum diakui atau lindung nilai arus kas 
dari transaksi dalam valuta asing yang diperkirakan akan terjadi. Pada lindung n11ai 
terhadap komitmen yang belum diakui digunakan perlakuan akuntansi untuk lindung 
nilai atas risiko nilai wajar dan pada lin dung nitai yang disebutkan terakhir digunakan 
perlakuan akuntansi untuk lindung nilai arus kas. Kedua lindung ni1a1 tersebut dapat 
dilakukan atas satu transaksi/aktivitas yang akan dilindung nila1. 

Perusahaan dapat memilih untuk melakukan Iindung nilai terhadap 
komitmen yang be)um diakui atau lindung ni)ai arus kas dan transaksi dalam valuata 
asing yang diperkirakan akan terjadi, pada suatu transaksi yang akan dilindung nilai. 
Dan penelitian yang dilakukan, kedua hndung n11ai tersebut akan menghasilkan 
pengaruh yang berbeda pada laporan keuangan perusahaan, karena perbedaan 
perlakuan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing lindung nilaL 
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