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Penelitian ini bertujuan meneliti apakah kondisi depresiasi dan apresiasi mata 

uang Rupiah,besarnya kondisikewajiban moneter dalam mata uang asing, dan kondisi 

laba operasional berpengaruh terhadap keberanianmanajemen melakukan manajemen 

laba melalui pos laba rugi selisih kurs (LRSK). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-

2015. Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan, terdapat 258 perusahaan dengan 

1.420 sampel data yang memenuhi kriteria. 

Penelitian ini berhasil membuktikan Teori Prospek padafenomena manajemen 

laba melalui transaksi mata uang asing dalam beberapa kondisi. Pertama, pada kondisi 

apresiasi Rupiah, manajer perusahaan yang memiliki kewajiban moneter mata uang asing 

lebih kecil dari aset moneter mata uang asing (kondisi loss) lebih berani melakukan 

manajemen laba melalui pos LRSK dibanding perusahaan yang memiliki kewajiban 

moneter mata uang asing lebih besar dibanding aset moneter mata uang asing (kondisi 

gain). Kedua, manajer perusahaan yang mengalami penurunan laba operasional (kondisi 

loss), lebih berani melakukan manajemen laba melalui pos LRSK dibanding perusahaan 

yang mengalami kenaikan laba operasional (kondisi gain). Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan hipotesis pada kondisi depresiasi Rupiah. Dalam kondisi depresiasi 

Rupiah, manajer perusahaan yang memiliki kewajiban moneter mata uang asing lebih 

kecil dari aset moneter mata uang asing (kondisi gain), justru lebih berani melakukan 

manajemen laba dibanding dengan manajer perushaan yang memiliki kewajiban moneter 

mata uang asing lebih besar dari aset moneter mata uang asing (kondisi loss). 

 

Kata kunci: manajemen laba, laba rugi selisih kurs, depresiasi Rupiah, kewajiban 

moneter mata uang asing, laba operasional 
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