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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur modal,
profitabilitas, dan biaya agensi berpengaruh positif terhadap pengungkapan
variasi pertumbuhan laba antar segmen. Serta untuk mengetahui apakah
pertumbuhan perusahaan dan biaya kepemilikan berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2013-2015 dengan total populasi sebanyak 138 perusahaan.
Metode pemilihan sampel adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara pustaka dan
dokumentasi. Sampel yang diambil sebanyak 55 perusahaan setiap tahunnya.
Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah regresi
berganda dengan diolah menggunakan program komputer SPSS versi 20 untuk
melakukan pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan hasil bahwa
struktur modal (Nilai Sig 0,012 dan koefisien beta 0,283) dan pertumbuhan
perusahaan (nilai Sig 0,044 dan koefisien beta 0,196)  berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. Biaya
agensi dengan proksi rasio penggunaan aset berpengaruh negatif dan signifikan
((nilai Sig 0,020 dan koefisien beta -0,246) terhadap pengungkapan variasi
pertumbuhan laba antar segmen. Sementara profitabilitas, biaya agensi dengan
proksi rasio beban operasi, dan biaya kepemilikan tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen.

Kata Kunci : variasi pertumbuhan laba antar segmen, struktur modal,
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, biaya agensi, biaya kepemilikan
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I. Pendahuluan
Pengungkapan informasi laporan keuangan oleh perusahaan kepada publik

adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan perusahaan. Perusahaan Di
Indonesia yang terdaftar sebagai perusahaan publik atau terdaftar di Bursa Efek
Indonesia merupakan objek utama dari para pengguna laporan keuangan.
Pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan terbagi menjadi pengungkapan
wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).
Menurut Nuswandari (2009) pengungkapan wajib adalah informasi yang harus
diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara.
Sementara pengungkapan sukarela adalah penyampaian informasi yang diberikan
secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib.

Dalam melakukan pengungkapan, manajemen perusahaan menghadapi
beragam masalah untuk memutuskan pengungkapan informasi. Permasalah biaya
agensi yang dikaitkan dengan keengganan manajer untuk mengungkapkan
informasi dikarenakan kinerja yang buruk perusahaan sehingga manajer
cenderung tertutup kepada prinsipal. Namun ketika perusahaan sedang dalam
kondisi yang baik atau memiliki kesempatan untuk bertumbuh, manajer juga
dihadapkan dengan biaya kepemilikan dalam mengungkapkan informasi. Di sisi
lain, manajer juga cenderung untuk terbuka kepada pihak lain untuk
mengungkapkan informasi jika perusahaan mempunyai berita baik (good news)
tentang kinerja perusahaan. Manajemen perusahaan mengharapkan dengan berita
baik yang diungkapkan kepada publik dapat membuat publik atau pasar tertarik,
seperti untuk berinvestasi.

Pengungkapan segmen yang berbasis pada PSAK No 5 (Revisi 2009)
yang telah mengadopsi IFRS 8 telah mengenalkan sebuah metode yaitu
pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen memberikan kebebasan kepada
manajer untuk membuat keputusan mengenai informasi segmen yang akan
dilaporkan. Menurut Aulia ( 2009 ) bahwa informasi segmen berperan bagi
pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian dan analisis investasi
yakni dengan menilai resiko dan imbalan dari suatu perusahaan yang memiliki
diversifikasi usaha atau suatu perusahaan multinasional, serta membantu mereka
dalam memperdiksi aliran kas masa depan dan mengantisipasi laba yang akan
datang.

Informasi yang terkandung segmen operasi perusahaan yang menjadi
perhatian penting oleh pengguna laporan keuangan  adalah variasi pertumbuhan
laba antar segmen. Variasi pertumbuhan laba antar segmen adalah perbedaan dari
pertumbuhan laba yang dialami oleh setiap segmen pada perusahaan. Informasi
pertumbuhan laba, baik pada perusahaan secara umum maupun pada informasi
segmennya, memiliki incremental value bagi investor dan kompetitor melebihi
informasi laba saja (Wang et al.,2011).

Penelitian oleh Abbas et al (2015) tentang kualitas pengungkapan segmen
dan hubungannya dengan biaya modal ekuitas pada 187 perusahaan yang terdaftar
di BEI tahun 2011-2014. Hasil penelitian menemukan biaya agensi dan
diversifikasi usaha berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan segmen.
Sementara biaya kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas
pengungkapan segmen dan kualitas pengungkapan segmen secara empiris
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian oleh
Fadhil  dan Sylvia (2012) tentang Analisis Tingkat Pengungkapan Segmen :
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya terhadap Biaya Ekuitas
menemukan bahwa ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan publik,
leverage, dan likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi
segmen dan rata-rata tingkat pengungkapan informasi segmen mencapai 65%.
Penelitian yang berkaitan dengan variasi pertumbuhan laba segmen dilakukan
oleh Wang et al. (2011) yang meneliti strategi perbedaan pada pertumbuhan laba
segmen pada 7.556 perusahaan pada tahun observasi (1991-2004). Peneliti
menemukan bahwa biaya kepemilikan dan biaya agensi berhubungan negatif
dengan variasi pertumbuhan laba segmen, sementara pembiayaan eksternal dan
penerapan SFAS No 131 berhubungan positif terhadap variasi pertumbuhan laba
segmen.

Penelitian yang dilakukan oleh Bestari (2012)  tentang determinan motif
pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneltian dilakukan menggunaka sampel
80 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010. Hasilnya hanya
biaya kepemilikan yang diproksikan dengan laba abnormal dan variabel external
financing yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen.

Adanya kewenangan pengambil keputusan operasi (Chief Operating
Decision Maker) dalam memutuskan untuk melaporkan informasi akuntansi yang
akan dilaporkan pada pelaporan segmen. Jika nilai laba segmen kurang dari 10%
gabungan laba antar segmen maka dapat dilaporkan jika manajemen percaya
informasi tersebut dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Maka hal ini
dapat menjadi indikasi bahwa adanya ketimpangan informasi yang diberikan
manajemen yang dapat mempengaruhi kualitas dari pengungkapan segmen yang
dilihat dari laba yang dilaporkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor
yang diduga mempengaruhi manajemen untuk melakukan pengungkapan variasi
pertumbuhan laba antar segmen. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah
struktur modal, profitabilitas, dan biaya agensi berpengaruh positif terhadap
pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. Serta untuk mengetahui
apakah pertumbuhan perusahaan dan biaya kepemilikan berpengaruh negatif
terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. Peneliti
membatasi hanya pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu segmen dan
hanya pada segmen primer atau segmen usaha.

II. KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Teori Sinyal (Signalling Theory)
Menurut Conelly et al. (2011) teori sinyal (signaling theory) digunakan

untuk menjelaskan perilaku ketika  dua pihak (individu atau organisasi) memiliki
akses yang berbeda pada informasi. Secara khusus, satu pihak, harus memilih
apakah dan bagaimana untuk mengkomunikasikan (atau sinyal) tentang informasi,
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dan pihak lain, yaitu penerima, harus memilih bagaimana menafsirkan sinyal
tersebut.

Dalam teori sinyal, manajer memiliki insentif untuk mengungkapkan
informasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan (seperti
investor) maupun pihak luar perusahaan. Godfrey et al. (2010) dalam Bestari
(2012) mengungkapkan bahwa dengan penyediaan informasi perusahaan secara
sukarela, maka manajer sebagai pihak yang memiliki comparative advantage
terkait informasi perusahaan akan dapat mengurangi biaya pengawasan. Connelly
et al. (2011) menjelaskan dalam teori sinyal informasi perusahaan positif dan
negatif, perusahaan harus memutuskan apakah akan mengomunikasikannya
kepada pihak luar. Fokus utama teori sinyal adalah sengaja mengomunikasikan
informasi positifnya dalam upaya menyampaikan sifat-sifat organisasinya.
Penting untuk diketahui, walau bagaimanapun, perusahaan umumnya tidak
menyampaikan informasi negatif kepada pihak luar untuk mengurangi asimetri
informasi.

Teori Agensi (Agency Theory)
Menurut Jensen dan Meckling (1976) agensi adalah sebuah hubungan

berdasarkan perjanjian antara satu pihak atau lebih (prinsipal) menggunakan
pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa tugas pada kepentingannya yang
terlibat menyerahkan wewenang pembuat keputusan kepada agen. Teori keagenan
adalah sekelompok gagasan mengenai pengendalian organisasi yang didasarkan
pada keyakinan bahwa pemisahan kepemilikan dengan manajemen menimbulkan
potensi bahwa keinginan pemilik diabaikan (Pearce & Robinson, 2008:47) dalam
Yusrianti (2012).

Adanya hubungan pemisahan antara pemilik perusahaan (prinsipal)
dengan manajer ( agent ) dapat berpotensi timbulnya konflik. Agency Conflict,
dapat berupa moral hazard, earning retention, risk aversion, dan time horizon.
Sementara agency problem adalah adanya kesenjangan kepentingan antara
pemegang saham / pemilik dengan manajemen sebagai pengelola, manajemen
dinilai hanya mengutamakan perolehan insentif atas dana yang dikelola
sedangkan pemegang saham menginginkan agar dana yang diinvestasikan
mendapat imbal hasil yang maksimal.

Untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi, prinsipal cenderung
mengeluarkan biaya agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency cost
adalah :

a. Monitoring cost oleh prinsipal
Monitoring cost yaitu biaya untuk mengawasi perilaku agen. Secara

eksplisit biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal membebankan biaya ini kepada agen
dengan mengurangi kompensasi yang diterima oleh agen. Jadi ketika biaya
pengawasan meningkat maka prinsipal akan mengurangi kompensasi yang akan
diterima manajer.

b. Bonding cost oleh agen
Bonding cost merupakan biaya pengikat agar kepentingan agen sejalan

dengan kepentingan prinsipal. Untuk mencapai hal ini, manajer dapat melakukan
beberapa hal seperti dengan sukarela dan periodik melaporkan informasi
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keuangan atau tidak melaporkan beberapa informasi tertentu kepada kompetitor.
Segala biaya baik dari biaya waktu dan usaha yang tercurahkan untuk
menyesuaikan kedua kepentingan tersebut dinamakan bonding cost. Umumnya
seorang agen akan membiarkan terjadinya bonding hingga nilai biayanya setara
dengan monitoring cost yang ditanggung agen. Dapat dikatakan bahwa manajer
akan menghentikan bonding cost ketika biaya marjinal bonding setara dengan
pengurangan marjinal monitoring cost yang ditanggung.

c. Residual loss
Tidak sepenuhnya kepentingan seorang agen akan selalu sejalan dengan

kepentingan prinsipal walaupun upaya pengawasan dan pengikatan kepentingan
telah dijalankan. Rendahnya nilai output yang dihasilkan agen dibandingkan
dengan keinginan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan kesenjangan yang
dinamakan residual loss.
Menurut Ang et al (2000) terdapat dua rasio yang dapat digunakan untuk
mengefisiensi biaya agensi, yaitu :
a. Rasio Beban Operasi, yaitu beban operasi yang dibagi dengan total
penjualan tahunan. Jika rasio beban ini mengukur ketidakefisienan pengontrolan
biaya operasi oleh pihak manajerial, rasio yang tinggi (merupakan indikator
operator yang tidak efisien) yang dihubungkan dengan biaya agensi yang tinggi.
b. Rasio penggunaan aset, yaitu total penjualan tahunan dibagi dengan total
aset. Rasio ini mengukur sejauh mana ketidakefektifan manajemen perusahaan
menggunakan asset. Ketika total penjualan perusahaan rendah terhadap total
asset, ini berarti manajer tidak efisien dengan keputusan investasi, bonus bagi
para inisiatif, dan lain-lain.

Teori Kepemilikan (Proprietary Cost)
Abbas et al. (2015) menjelaskan teori kepemilikan menekankan bahwa

perusahaan memiliki informasi sensitif yang tidak sebaiknya diungkapkan pada
tingkat persaingan usaha yang tinggi. Pengungkapan informasi sangat bermanfaat
bagi stakeholder, tetapi semakin banyak informasi yang diungkapkan dapat
memungkinkan para pesaing untuk memperoleh informasi krusial dalam membuat
keputusan yang strategis.

Biaya kepemilikan menurut Lou et al (2006) didefinisikan sebagai biaya
yang berhubungan dengan strategi pengambilan keputusan oleh kompetitor
menggunakan semua informasi yang tersedia termasuk informasi pribadi
perusahaan yang diberikan melalui pengungkapan sukarela. Principe (2004)
dalam penelitiannya menemukan bahwa biaya kepemilikan adalah faktor yang
membuat manajer perusahaan mempertimbangkan resiko penyebaran informasi
kepada kompetitor yang pada akhirnya dapat menimbulkan kompetisi atau
persaingan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Struktur Modal
Struktur modal merupakan kumpulan dana yang dapat digunakan dan

dialokasikan oleh perusahaan dimana dana tersebut diperoleh dari hutang jangka
panjang dan modal sendiri. Adanya struktur modal yang ditargetkan dapat
membantu perusahaan untuk selalu konsisten di dalam menentukan struktur
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modal. Struktur modal dapat diukur dengan rasio perbandingan antara total
hutang terhadap modal sendiri melalui Debt to Equity Ratio (Husnan, 2011).
Pemakaian DER dimaksudkan untuk mempermudah pengukuran karena struktur
modal tidak dapat diukur secara langsung. Semakin tinggi tingkat hutang
perusahaan, maka semakin besar pula pengungkapan informasi yang harus
dilakukan perusahaan.

Profitabilitas
Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai secara

tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas
investasi. Untuk menentukan tingkat profitabilitas perusahaan, dapat
menggunakan return on asset (ROA). ROA merupakan salah satu rasio
profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam
menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya.

Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan perusahaan yang baik, merupakan suatu informasi positif

perusahaan yang sebaiknya diungkapkan (Mathilda, 2012). Alanezi et al (2015)
pertumbuhan perusahaan juga menjadi faktor yang relevan menjelaskan variasi
pada tingkat pengungkapan segmen operasi. Pertumbuhan perusahaan dapat
dilihat dari tingkat penjualan. Semakin tinggi tingkat penjualan, maka semakin
besar informasi yang diungkapkan.

Beban Operasi
Menurut Jusuf (dalam Efilia, 2014) beban operasional merupakan beban-

beban yang terjadi dalam proses memperoleh pendapatan penjualan. Beban
operasi terbesar umumnya termasuk gaji, upah, utilitas, dan perlengkapan. Biaya
operasional (commercial expense) adalah keseluruhan biaya sehubungan dengan
operasional diluar kegiatan proses produksi termasuk didalamnya biaya penjualan
dan biaya administrasi dan umum.

Pengungkapan Segmen dalam PSAK No 5 (Revisi 2009)
Dalam PSAK No 5 (Revisi 2009) yang mengadopsi IFRS 8 yang merupakan
pengungkapan bersifat mandatory, hal-hal yang dilaporkan perusahaan pada
setiap periode laporan laba rugi komprehensif :

a. Informasi Umum
b. Informasi laba rugi segmen yang dilaporkan, termasuk pendapatan dan

beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen dilaporkan,
asset segmen, kewajiban segmen, dan dasar pengukuran,

c. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen
dilaporkan, asset segmen, kewajiban segmen, dan unsur material segmen
lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas.

Pada level entitas, perusahaan melaporkan :
a. Informasi tentang Produk dan Jasa

Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap
produk dan jasa, atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali
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informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan
jau lebih besar, dalam hal demikian fakta tersebut diungkapkan. Jumlah
pendapatan yang dilaporkan berdasarkan pada infoormasi keuangan yang
digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas.

b. Informasi tentang wilayah geografis
Entitas melaporkan informasi geografis berikut, kecuali jika informasi yang
diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jau lebih besar.

c. Informasi tentang Pelanggan Utama
Entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas menyandarkan

para pelanggan utamanya. Jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan
eksternal tunggal mencapai jumlah 10% atau lebih dari pendapatan entitas, maka
entitas harus mengungapkan fakta tersebut, total jumlah pendapatan dari setiap
pelanggan, dan identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut.

Kerangka Pemikiran
Struktur modal, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan adalah

karakteristik perusahaan yang memiliki efek ketertarikan dan dapat memotivasi
manajemen untuk melakukan pengungkapan. Biaya agensi sebuah biaya yang
dikeluarkan prinsipal untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan
namun prinsipal tetap melakukan efisiensi biaya agensi melalui rasio beban
operasi dan rasio penggunaan aset. Biaya kepemilikan adalah faktor yang dapat
menurunkan pengungkapan karena informasi rentan ditiru oleh pesaing dan agar
perusahaan tidak terlibat dalam kompetisi.
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Struktur Modal terhadap Pengungkapan Variasi Pertumbuhan
Laba antar Segmen

Alfaraih dan Alanezi (2011) menemukan pengaruh yang positif dan
signifikan leverage terhadap tingkat pengungkapan segmen di Kuwait yang
menerapkan IAS 14. Hasil penelitian Fadhil dan Sylvia (2012) menemukan
pengaruh yang positif dan signifikan antara leverage terhadap tingkat
pengungkapan segmen. Struktur modal perusahaan diukur menggunakan proksi
leverage yakni Debt To Equity Ratio (DER) yatu rasio hutang terhadap modal
perusahaan.

H1 : Struktur modal berpengaruh positif terhadap pengungkapan variasi
pertumbuhan laba antar segmen.
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Variasi Pertumbuhan
Laba antar Segmen

(Y)
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Profitabilitas
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Kepemilikan
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Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Variasi Pertumbuhan Laba
antar Segmen

Profitabilitas perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan dalam
memperoleh laba. Penelitian sebelumnya oleh Singhvi dan Desai (1971)
mengungkap bahwa ketika profitabilitas perusahaan sedang baik, maka
manajemen memiliki motivasi yang besar untuk mengungkapkan informasi
dengan lebih detail untuk memberi sinyal kepada pemegang saham bahwa mereka
memiliki kinerja yang baik dan berharap agar mendapat kompensasi atas hal
tersebt. Alfaraih dan Alanezi (2011) juga mendukung pernyataan ini yang
menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara profitabilitas
dan luas pengungkapan informasi segmen berdasarkan IAS 14.

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan variasi
pertumbuhan laba antar segmen.

Pengaruh Pertumbuhan (Growth) terhadap Pengungkapan Variasi
Pertumbuhan Laba antar Segmen

Pertumbuhan juga menjadi faktor yang relevan menjelaskan variasi pada
tingkat pengungkapan segmen operasi ( Alanezi et al, 2015). Namun Prencipe
(2004) berpendapat bahwa pengungkapan pertumbuhan dapat menimbulkan biaya
kompetitif dari pengungkapan informasi segmen yang cenderung pada perusahaan
yang pertumbuhannya tinggi, sehingga kompetitor dapat menggunakan informasi
ini untuk merugikan atau merusak pertumbuhan perusahaan. Alanezi et al (2015)
menemukan pengaruh negatif dan signifikan pertumbuhan perusahaan terhadap
pengungkapan segmen operasi.

H3 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
variasi pertumbuhan laba antar segmen

Pengaruh Biaya Agensi terhadap Pengungkapan Variasi Pertumbuhan Laba
antar Segmen

Agar biaya agensi yang dikeluarkan tidak terlalu besar, prinsipal dapat
mengefisiensi biaya agensi. Menurut Ang et al (2000) terdapat dua rasio yang
dapat digunakan untuk mengefisiensi biaya agensi, yaitu :

a. Rasio Beban Operasi, yaitu beban operasi yang dibagi dengan total
penjualan tahunan. Jika rasio beban ini mengukur ketidakefisienan
pengontrolan biaya operasi oleh pihak manajerial, rasio yang tinggi
(merupakan indikator operator yang tidak efisien) yang dihubungkan
dengan biaya agensi yang tinggi.
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b. Rasio penggunaan aset, yaitu total penjualan tahunan dibagi dengan total
aset. Rasio ini mengukur sejauh mana ketidakefektifan manajemen
perusahaan menggunakan asset. Ketika total penjualan perusahaan rendah
terhadap total asset, ini berarti manajer tidak efisien dengan keputusan
investasi, bonus bagi para inisiatif, dan lain-lain.

Biaya agensi yang dikeluarkan dapat mendorong manajemen untuk
mengungkapkan informasi termasuk vasiasi pertumbuhan laba antar segmen. Hal
ini dikarenakan pada penelitian lain yang relevan dengan pengungkapan segmen
oleh Abbas et al (2015) menemukan pengaruh positif dan signifikan biaya agensi
terhadap kualitas pengungkapan segmen yang berarti bahwa biaya agensi yang
dikeluarkan dapat mendorong agen untuk lebih banyak mengungkapkan
informasi.

H4a : Rasio beban operasi (EXPR) berpengaruh positif terhadap pengungkapan
variasi pertumbuhan laba antar segmen.

H4b : Rasio penggunaan aset (AUR) berpengruh positif terhadap pengungkapan
variasi pertumbuhan laba antar segmen.

Pengaruh Biaya Kepemilikan terhadap Pengungkapan Variasi Pertumbuhan
Laba antar Segmen

Perusahaan cenderung menyembunyikan atau tidak mengungkapkan
informasi keuangan jika dapat memunculkan persaingan yang dapat
membahayakan posisi kompetitif perusahaan. Lou et al. (2006) menjelaskan
bahwa biaya kepemilikan terjadi ketika informasi privat perusahaan yang
disampaikan secara sukarela diutilisasi oleh kompetitor untuk mengurangi atau
merugikan pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Wang et al. (2011) menemukan bahwa biaya kepemilikan berpengaruh
negatif terhadap informasi perbedaan pertumbuhan laba. Abbas et al. (2015)
menemukan pengaruh yang negatif biaya kepemilikan terhadap kualitas
pengungkapan segmen.

H5 : Biaya kepemilikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan variasi
pertumbuhan laba antar segmen.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan objek penelitian pada 138 perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Penelitian dilakukan
pada laporan keuangan perusahaan lengkap dengan informasi segmen operasi
perusahaan.

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono
(2014:13) dalam Sulastri (2014) metode penelitian kuantitatif metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan

Definisi Variabel

a. Variabel Dependen (Variasi Pertumbuhan Laba Antar Segmen /
EGRWVAR)

Berdasarkan pada Wang et al. (2011) variabel ini diukur dengan rentang
pertumbuhan laba, yang diperoleh dengan menghitung pertumbuhan laba segmen
paling tinggi dikurangi dengan pertumbuhan laba segmen paling rendah.
Pertumbuhan laba tiap segmen dihitung dari perubahan laba operasi segmen dari
tahun t dikurangi t-1 dibagi dengan total penjualan bersih segmen tahun
sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan pertumbuhan laba antar segmen yang
tertinggi dan terendah yang cukup signifikan, maka dapat memunculkan
kekhawatiran bagi pengguna laporan keuangan baik investor maupun perusahaan
sendiri.

b. Variabel Independen

Penelitian ini terdiri dari enam variabel independen, yakni struktur modal,
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, rasio beban operasi, rasio penggunaan
aset, dan biaya kepemilikan.

1. Struktur Modal (X1 / DER)
Struktur modal dalam peneitian ini diproksikan dengan Debt to Equity
Ratio merupakan rasio solvabilitas atau leverage yang digunakan untuk
mengukur perbandingan tingkat hutang dan ekuitas (modal) perusahaan.
Sesuai dengan penelitian oleh Fadhil dan Sylvia (2012), variabel ini
diukur dengan : Debt to Equity Ratio = Total HutangTotal Ekuitas
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2. Profitabilitas (X2 / ROA)
Profitabilitas yang baik menandakan perusahaan memiliki kinerja yang
meningkat sehingga dapat memakmurkan pemegang sahamnya.
Profitabilitas dalam penelitian ini diukur melalui perbandingan antara laba
sebelum pajak dengan total aset (Return on Asset). Sejalan dengan
penelitian Yusrianti (2013), ROA diukur dengan:

= ℎ ( )
3. Pertumbuhan Perusahaan (X3 / GROW)

Pertumbuhan perusahaan dapat menggambarkan kinerja keberhasilan
perusahaan dalam periode tertentu. Berdasarkan penelitian Alanezi et al
(2015) variabel pertumbuhan diukur dengan  pertumbuhan penjualan
selama tahun fiskal sebelumnya.ℎ = ℎ− ℎℎ

4. Rasio Beban Operasi (X4 / EXPR)
Rasio beban operasi merupakan proksi untuk mengukur efisiensi biaya
agensi. Menurut Ang et al (2000), rasio beban operasi (EXPR) diukur
dengan : =

5. Rasio Penggunaan Aset (X5 / AUR)
Proksi lain yang digunakan untuk mengukur biaya agensi adalah rasio
penggunaan aset. Menurut Ang et al (2000), rasio penggunaan aset (AUR)
diukur dengan : =

6. Biaya Kepemilikan (X6 / HHI)
Pada kerangka teori kepemilikan, indeks herfindahl digunakan untuk
mengukur biaya kepemilikan yang membuat manajer cenderung tertutup
untuk mengungkapkan informasi karena menghindari adanya persaingan.
Pada model Wang et al. (2011) Indeks Herfindahl dihitung dengan
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menghitung kuadrat nilai penjualan perusahaan dibagi dengan kuadrat
jumlah seluruh penjualan perusahaan di industri tersebut.=

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang
sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi (Adi,
2004:57) dalam Yusrianti (2012). Data sekunder tiga periode tahun 2013-2015
tersedia lengkap di Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan melalui
IDX Fact Book 2013.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu studi pustaka dan
studi dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data
yang ada dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan, yaitu dengan meneliti dan mempelajari berbagai jurnal akuntansi,
artikel-artikel, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan

Populasi dan Sampel

Popolasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Total populasi adalah 138
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015
berdasarkan IDX FactBook 2013.

Ikhtisar kriteria pemilihan jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian.
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Tabel 3.1

Kriteria Pemilihan Sampel
No Sampel Penelitian Jumlah Perusahaan
1 Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun

2013-2015 (IDX Factbook 2013)
138

2 Perusahaan yang hanya memiliki satu segmen (18)
3 Laporan keuangan tidak dinyatakan dalam Rupiah (23)
4 Laporan keuangan tidak lengkap atau tidak

melaporkan laporan keuangan dan tidak
melaporkan informasi segmen

(18)

5 Perusahaan yang hanya mengungkapkan
informasi segmen geografis

(4)

6 Item-item Segmen dilaporkan tidak lengkap dan
segmen tidak konsisten

(20)

Total sampel yang dapat digunakan 55

Menurut kriteria diatas, total sampel yang dapat digunakan untuk periode 2013-
2015 adalah 55 perusahaan per tahun. Sehingga didapatkan total sampel (n) 55 x 3
periode = 165 .

Metodel Analisis Data

Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan program analisis IBM
SPSS versi.20 for windows untuk menguji pengujian asumsi klasik dan hipotesis
penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji
autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali,
2013:105). Untuk menguji adanya multikolinearitas, digunakan nilai Variance
Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 maka model regresi terbebas dari
adanya multikolinearitas.
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2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013:110).

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4
Tidak ada korelasi negatif No decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4-du
Sumber : Ghozali (2013:111)

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:139). Bila nilai signifikan dari uji Glejser
lebih besar dari α (0,05) maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada model
regresi.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Untuk
melakukan uji normalitas, maka dilakukan uji statistic non-parametrik
Kolmogorov-Smirnov Test. Dengan hipotesis :

H1 : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 diterima yang berarti data berdistribusi
normal.

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah :

EGRWVAR = β0 + β1 DER+ β2 ROA+ β3 GROW + β4 EXPR + β5 AUR + β6
HHI+ε
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

EGRWVAR 165 .0012 .6987 .049912 .0731619
DER 165 -31.1754 7.3964 1.147648 2.8713029
ROA 165 -.1974 .5551 .081765 .1078756
GROW 165 -.8970 1.3725 .076606 .2209465
EXPR 165 .0091 .6268 .160786 .1355777
AUR 165 .2557 5.1798 1.172932 .6732853
HHI 165 .0000 .1096 .002457 .0135436

Valid N (listwise) 165

Berdasarkan tabel 4.1 rata-rata variasi pertumbuhan laba antar segmen
adalah 4.9912%. Terdapat rentang yang jauh antara nilai minimum dan
maksimum sebesar 0,12%  dan 69,87%. dengan nilai standar deviasi sebesar
7,316%.

Debt to Equity Ratio (DER) memiliki rata-rata sebesar 114,765% yang
menunjukkan perusahaan rata-rata lebih memilih pendanaan dengan hutang
dibandingkan dengan penerbitan saham. Nilai maksimum sebesar -31,175 dan
maximum sebesar 7,3964. Standar deviasi yang mencapai 287,13%.

Return on Asset (ROA) memiliki rata-rata sebesar 8,177% yang
menunjukkan kemampuan perusahaan secara rata-rata masih rendah dalam
pencapaian laba. Nilai minimumnya sebesar -19,74% dan maksimum sebesar
55,51%. Nilai standar deviasi sebesar 10,788%.

Pertumbuhan perusahaan (GROW) memiliki rata-rata sebesar 7,661%
yang menunjukkan tingkat pertumbuhan setiap perusahaan cukup rendah. Nilai
minimum sebesar -0,897 dan maksimumnya sebesar 1,3725. Standar deviasi yang
mencapai 22,095%.

Rasio beban operasi (EXPR) yang merupakan proksi biaya agensi
memiliki rata-rata sebesar 16,0786% yang menunjukkan bahwa pengontrolan
biaya operasional oleh manajemen setiap perusahaan masih rendah. Nilai
minimum sebesar 0,91% dan maksimum sebesar 62,68%. Standar devasinya
mencapai 13,55777%.
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Rasio penggunaan aset (AUR) yang merupakan proksi biaya agensi
memiliki rata-rata sebesar 117,293% yang menunjukkan bahwa secara rata-rata
setiap perusahaan memiliki total penjualan yang lebih tinggi dibandingkan total
aset perusahaan. Nilai minimum sebesar 25,57% dan maksimum sebesar
517,98%. Standar deviasi yang mencapai 67,329%.

Indeks Herfindahl (HHI) yang merupakan proksi biaya kepemilikan
memiliki rata-rata sebesar 0,002457 yang menunjukkan konsentrasi kekuatan
pasar cukup rendah dan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Nilai minimum
sebesar 0 dan maksimum sebesar 0,1096. Nilai standar deviasi mencapai
0,0135436.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang digunakan terjadi asumsi klasik yakni
heteroskedastisitas dan normalitas, maka model regresi awal dilakukan
transformasi model ke dalam akar kuadrat (SQRT). Kemudian dilakukan
pengujian ulang untuk menentukan model regresi telah terbebas dari asumsi
klasik.

SQRT EGRWVAR = B0 + B1SQRTDER + B2SQRTROA + B3SQRTGROW
+ B4SQRTEXPR + B5SQRTAUR + B6SQRTHHI +

a. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.2

Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig. Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) .150 .054 2.758 .007
sqrtDER .052 .020 .283 2.572 .012 .685 1.461
sqrtROA .035 .071 .057 .494 .622 .631 1.585
sqrtGROW .104 .051 .196 2.043 .044 .898 1.114
sqrtEXPR .106 .060 .181 1.788 .077 .808 1.238
sqrtAUR -.097 .041 -.246 -2.372 .020 .767 1.303
sqrtHHI -.310 .167 -.181 -1.856 .066 .867 1.153

a. Dependent Variable: sqrtEGRWVAR

Berdasarkan tabel 4.9 semua variabel memiliki nilai VIF dibawah 10, maka
model regresi telah terbebas dari multikolinearitas.



18

b. Uji Autokorelasi
Tabel 4.3

Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .415a .172 .122 .07990 2.004
a. Predictors: (Constant), sqrtHHI, sqrtDER, sqrtGROW, sqrtAUR,
sqrtEXPR, sqrtROA
b. Dependent Variable: sqrtEGRWVAR

Berdasarkan tabel 4.10 nilai durbin Watson sebesar 2,004 , du = 1,8212 N=165
dan k=6, maka model regresi terbebas dari autokorelasi ( 1,8212 < 2,004 <
2,1788).

c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas Model setelah Transformasi Data

Gambar 4.1 grafik scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak (random)
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
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d. Uji Normalitas

Gambar 4.2
Uji Normalitas model setelah transformasi data

Dari grafik histogram pada gambar 4.2 tampak bahwa residual terdistribusi
normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kiri atau ke kanan dan titik-titik
menyebar disekitar diagonal. Maka data residual telah terdistribusi normal.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.4
Uji Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

1
Regression .133 6 .022 3.464 .004b

Residual .638 100 .006
Total .771 106

a. Dependent Variable: sqrtEGRWVAR
b. Predictors: (Constant), sqrtHHI, sqrtDER, sqrtGROW, sqrtAUR, sqrtEXPR,
sqrtROA

Berdasarkan tabel 4.12 nilai signifikan sebesar 0.004 dan lebih kecil dari 0,05.
Maka secara simultan variabel independen dalam penelitian ini (sqrtDER,
sqrtROA, sqrtGROW, sqrtEXPR, sqrtAUR, sqrtHHI) berpengaruh terhadap
variabel dependen (sqrtEGRWVAR).
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Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.5
Uji Parsial
Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) .150 .054 2.758 .007
sqrtDER .052 .020 .283 2.572 .012
sqrtROA .035 .071 .057 .494 .622
sqrtGROW .104 .051 .196 2.043 .044
sqrtEXPR .106 .060 .181 1.788 .077
sqrtAUR -.097 .041 -.246 -2.372 .020
sqrtHHI -.310 .167 -.181 -1.856 .066

a. Dependent Variable: sqrtEGRWVAR

Struktur modal diproksikan dengan Debt To Equity Ratio (sqrtDER)
memiliki nilai signifikan sebesar 0,012. Nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05.
Koefisien beta sebesar 0,283. Hasil ini menolak H0. Hasil ini mendukung
hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan struktur modal berpengaruh positif
terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. Perusahaan yang
mengandalkan hutang lebih banyak untuk  mengungkapkan informasi, baik secara
sukarela maupun wajib, termasuk informasi mengenai segmen. Variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen merupakan pengungkapan secara sukarela yang
dilakukan pengambil keputusan operasional untuk menunjukkan bahwa
perusahaan memiliki berita baik atau kinerja yang baik kepada pengguna
informasi. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni Alfaraih
dan Alanezi (2011) dan Fadhil dan Sylvia (2012) yang menemukan pengaruh
yang positif dan signifikan leverage dengan proksi DER terhadap pengungkapan
segmen.

Profitabilitas yang diproksikan dengan sqrtROA ditemukan memiliki nilai
signifikan sebesar 0,622. Kesimpulannya sqrtROA tidak berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. Hasil yang tidak
signifikan ini diakibatkan masih banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian
sehingga membuat manajemen untuk mengurangi informasi atau bahkan tidak
mengungkapkannya. Secara rata-rata, tingkat profitabilitas perusahaan cukup
kecil hanya sebesar 8,1 %. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan temuan
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Alfaraih dan Alanezi (2011) yang menemukan pengaruh yang positif dan
signifikan profitabilitas terhadap luas pengungkapan informasi segmen.

Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan penjualan memiliki nilai
signifikan sebesar 0,044. Maka kesimpulannya pertumbuhan perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba
antar segmen. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yakni
pertumbuhan penjualan merupakan suatu informasi positif yang sebaiknya
diungkapkan. Pertumbuhan perusahaan adalah suatu informasi positif yang
memiliki efek ketertarikan bagi para pengguna sehingga ini dapat membuat
perusahaan untuk mengungkapkan informasi, baik secara wajib maupun sukarela.
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Alanezi et al (2015) yang
menemukan pengaruh yang negatif dan signifikan pertumbuhan perusahaan
terhadap pengungkapan segmen operasi.

Biaya agensi yang diproksikan dengan rasio beban operasi (sqrtEXPR)
memiliki nilai signifikan sebsar 0,077. Maka dapat disimpulkan rasio beban
operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan
laba antar segmen. Pengaruh yang tidak signifikan dari rasio beban operasi
diakibatkan perilaku manajemen yang dapat menimbulkan konflik agensi dengan
prinsipal. Perilaku manajemen yakni moral hazard yang lebih mementingkan
investasi yang menguntungkan bagi manajemen dan risk aversion yang membuat
manajemen lebih memilih investasi yang rendah resiko.

Rasio penggunaan aset (sqrtAUR) yang merupakan proksi lain dari biaya
agensi memiliki nilai signifikan sebesar 0,020. maka rasio penggunaan aset
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan
laba antar segmen. Hal ini secara signifikan manajemen perusahaan sudah efisien
dengan keputusan investasi yang dibuat dan manajemen telah efektif dalam
menggunakan aset. Namun justru manajemen kurang mengungkapkan informasi
kepada prinsipal. Perilaku manajemen ini merupakan bentuk biaya agensi yakni
residual loss yang berarti rendahnya nilai output yang dihasilkan oleh manajemen
yang tidak sesuai dengan harapan prinsipal.

Biaya kepemilikan yang diproksikan dengan indeks herfindahl (sqrtHHI)
memiliki nilai signifikan sebesar 0,066. Maka kesimpulannya biaya kepemilikan
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba
antar segmen. Hal ini diakibatkan manajemen memiliki pertimbangan dalam
melakukan pengungkapan, yakni pertimbangan manfaat. Konsentrasi persaingan
industri yang tinggi rata-rata perusahaan sebesar 0,24% namun perusahaan tetap
melakukan pengungkapan beberapa informasi yang mungkin informasi tersebut
dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak
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mendukung hasil penelitian Wang et al (2011) yang menemukan pengaruh negatif
dan signifikan biaya kepemilikan terhadap pengungkapan perbedaan pertumbuhan
laba antar segmen. Dan Abbas et al (2015) yang menemukan biaya kepemilikan
yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan segmen.

Uji Determinasi

Tabel 4.14
Uji Determinasi
Model Summary

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 .415a .172 .122 .07990
a. Predictors: (Constant), sqrtHHI, sqrtDER, sqrtGROW,
sqrtAUR, sqrtEXPR, sqrtROA

Berdasarkan tabel 4.11 nilai Adjusted R Square sebesar 12,2%
kemampuan variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan variabel
dependen. Sisanya 87,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan
dalam penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan struktur modal yang diproksikan dengan
debit to equity ratio (DER) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen. Hal ini menunjukkan
penggunaan hutang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan
pengungkapan. Pertumbuhan perusahaan (GROW) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen.
Pengungkapan pertumbuhan merupakan suatu sinyal positif yang diberikan
perusahaan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam kondisi baik yang
dapat mempengaruhi peningkatkan pengungkapan sukarela variasi pertumbuhan
laba antar segmen. Biaya agensi yang diproksikan rasio penggunaan aset (AUR)
berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba
antar segmen. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya agensi yang dikeluarkan justru
dapat menurunkan pengungkapan informasi sukarela oleh manajemen atau kepala
pengambil keputusan operasional (chief operating decision maker).

Biaya agensi yang diproksikan rasio beban operasi (EXPR) tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen.
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Maka biaya agensi yang dikeluarkan prinsipal belum mampu membuat
manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi.

Biaya kepemilikan yang diproksikan dengan indeks herfindahl (HHI)
ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan variasi
pertumbuhan laba antar segmen.

Saran

Hanya 12,2%  variasi pertumbuhan laba antar segmen mampu dijelaskan dalam
penelitian ini. Maka saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya :

1. Menggunakan faktor-faktor karakteristik perusahaan lain seperti tipe audit,
likuiditas, ukuran perusahaan, dan beberapa karakteristik lainnya karena
beberapa penelitian sebelumnya menemukan adnya pengaruh terhadap
pengungkapan segmen.

2. Penelitian selanjutnya agar dapat membandingkan pengungkapan variasi
pertumbuhan laba antar segmen dari sisi regulasi pengaruh PSAK No.5
sebelum dan sesudah adopsi IFRS 8.

3. Diharapkan dapat menggunakan proksi lain dari biaya agensi yang diduga
dapat meningkatkan tingkat pengungkapan segmen, khususnya variasi
pertumbuhan laba antar segmen.
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