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ABSTRACT
This study examines the influence of proprietary cost, agency cost, external
financing and implementation of PSAK 5 (2009) on the disclosure of cross-segment
earning growth variability of 25 consumer goods firms listed by Jakarta Stock Exchange
Industrial Classification (JASICA) in Indonesian Stock Exchange in year 2010, 2011
and 2012.
The results of this descriptive study are as follows: proprietary cost proxied by
abnormal profitability is negatively associated with the disclosure of cross-segment
earning growth variability. Implementation of PSAK 5 (2009) is positively associated
with the disclosure of cross-segment earning growth variability. Agency cost proxied by
free cash flow and current discretionary accrual do not affect the disclosure of crosssegment earning growth variability. About the result of external financing, I find that this
independent variable does not associate with the disclosure of cross-segment earning
growth variability.
Keywords:
Disclosure, proprietary cost, agency cost, external financing, PSAK 5 (2009).
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Globalisasi membuat perubahan besar serta perkembangan yang positif dalam

dunia usaha. Perekonomian negara yang sebelumnya didominasi oleh ekonomi agraris,
kini mulai dikuasai oleh ekonomi industri yang tengah giat dikembangkan dari sektor
hulu hingga hilir. Kebutuhan manusia pun menjadi lebih terdiversifikasi. Hal ini
didukung oleh semakin beragam produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri, baik
produk dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis.
Keberadaan akuntansi semakin berperan dalam menunjang pertumbuhan pasar
modal yang kian pesat, khususnya dalam hal mengefisienkan kegiatan investasi di
berbagai wilayah tanpa batas. Persaingan yang kian ketat membuat dewasa ini
permintaan para pihak yang berkepentingan atas informasi berkualitas yang diungkapkan
dalam laporan keuangan tahunan perusahaan semakin meningkat. Permintaan yang kian
meningkat atas pengungkapan juga merupakan hasil dari asimetri informasi dan konflik
agen (agency conflict) yang kerap terjadi antara manajer dan investor serta kenyataan
bahwa kapasitas informasi superior mengenai kinerja perusahaan di masa akan datang
lebih dominan dimiliki oleh manajemen dibandingkan kapasitas informasi yang dimiliki
oleh pihak diluar perusahaan (Healy dan Palepu, 2000).
Maka dari itu pengungkapan informasi perusahaan diperlukan karena sangat
penting dalam menunjang fungsi efisiensi pasar modal (Healy dan Palepu, 2000). Salah
satu informasi penting yang wajib diungkapkan, khususnya oleh perusahaan multi
segmen, yaitu informasi tentang segmen-segmen yang dimiliki (disebut informasi

1
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segmen) dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Dalam suatu survey sell-side
analysts, Brown (1997) dalam Bestari dan Siregar (2011) pelaporan segmen mendapat
posisi dalam tiga besar data keuangan paling berguna selain laporan arus kas dan laporan
laba rugi. Hal serupa juga disetujui oleh The Association for Investment Management
and Research (AIMR) dalam Bestari dan Siregar (2011) yang menyatakan pelaporan
segmen sebagai hal penting karena menurut observasi atas permintaan pengguna laporan
keuangan atas pengungkapan pelaporan segmen menunjukkan bahwa informasi
pelaporan segmen bersifat sangat penting, murni, fundamental, dan sangat diperlukan
guna melengkapi proses analisis investasi.
Dengan adanya informasi segmen akan sangat membantu khususnya analis dan
investor dalam melakukan analisis investasi dengan menilai risiko dan imbalan dari suatu
perusahaan yang memiliki diversifikasi usaha atau suatu perusahaan multinasional dan
guna memprediksi aliran kas masa depan serta mengantisipasi laba akan datang (Fitriany
dan Aulia, 2009). Melalui data-data tersebut, para analis dan investor dapat
mempertajam kemampuan mereka dalam memprediksi tindakan manajemen yang
mempengaruhi aliran kas di masa depan. Informasi segmen juga merupakan sumber
informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan guna mendapatkan pemahaman
yang lebih baik mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan (European
Commission, 2007).
Saat ini pengungkapan atas informasi segmen perusahaan menjadi salah satu
penelitian yang tengah berkembang, khususnya informasi variabilitas pertumbuhan laba.
Menurut Wang et al., (2011) incremental value yang terkandung dalam informasi
pertumbuhan laba, baik untuk perusahaan secara keseluruhan maupun segmensegmennya, jauh lebih besar dibandingkan sekedar informasi laba dalam laporan laba
rugi (misalnya profit rate). Hirshleifer dan Teoh (2003) dalam Wang et al., (2011)
2
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menyatakan bahwa nilai pasar perusahaan lebih tinggi jika informasi segmen
diungkapkan karena dapat mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Dalam mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen perusahaan,
terdapat empat faktor yang memotivasi manajemen untuk mengungkapkannya yaitu
proprietary cost, agency cost, financing incentives, dan U.S GAAP Segment Reporting
FAS 131 (Wang et al., 2011). Pada prakteknya perusahaan seringkali menghadapi
pilihan (trade-off) antara apakah manajemen akan menyimpan saja informasi segmen
atau mengungkapkan informasi segmen kepada publik. Ada manfaat dengan
diungkapkannya informasi segmen yaitu dapat mengurangi masalah asimetri informasi
namun disisi lain dengan diungkapkannya informasi segmen manajemen dihadapkan
pada biaya pernyataan informasi proprietary yang akan meningkat (Wang et al., 2011)
karena dalam pengungkapan segmen tersedia informasi proprietary seperti informasi
pendapatan, penetapan harga dan struktur biaya per lini produk (Botosan, 2005) dimana
informasi ini dapat diutilisasi oleh kompetitor untuk ambil bagian dalam industri yang
sejenis.
Menurut Wang et al., (2011) terdapat hubungan yang negatif antara
pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen dengan proprietary cost.
Manajemen cenderung menyimpan informasi segmen karena informasi tersebut dapat
diutilisasi oleh pesaing untuk membuat strategi masuk ke industri serupa dan merebut
pangsa pasar. Pengungkapan variabilitas laba juga memiliki hubungan yang negatif
dengan agency cost karena manajemen cenderung menyimpan informasi dari
stakeholders terkait aktivitas untuk kepentingan pribadi mereka.
Wang et al., (2011) juga menyatakan ada hubungan positif antara pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen dengan external financing. Hal ini
dikarenakan untuk mendapatkan pembiayaan eskternal yang lebih besar dan murah (low3
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cost) perusahaan akan lebih terinsentif mengungkapkan informasi bernilai dan relevan
yaitu dengan mengungkapkan informasi variabilitas pertumbuhan laba antar segmen
yang lebih besar.
Wang et al., (2011) juga menemukan pengaruh yang positif atas perubahan
regulasi dari SFAS 14 (FASB 1976) yang mengatur tentang Financial Reporting for
Segment of a Business Enterprise menjadi SFAS 131 (FASB 1997) Disclosure about
Segments of an Enterprise and Related Information.Pengaruh penerapan SFAS 131
dinilai lebih mampu meningkatkan kualitas dan disagregasi informasi segmen.
Di Indonesia penelitian yang mengangkat tema mengenai pentingnya
pengungkapan informasi segmen perusahaan, khususnya terkait informasi variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen perusahaan, berdasarkan telaah literatur yang peneliti
lakukan, masih sedikit. Walaupun PSAK 5 (2009) yang saat ini digunakan terkait
segmen operasi sudah menetapkan aturan yang lebih rinci dibandingkan PSAK 5 (2000),
tetapi ada beberapa syarat kuantitatif yang tidak berubah yaitu segmen operasi yang tidak
memenuhi ambang batas kuantitatif (nilai laba bersih atau pendapatan atau segmen
usaha< 10% dari nilai konsolidasi segmen usaha) dapat dipertimbangkan untuk
dilaporkan, dan diungkapkan secara terpisah, jika manajemen percaya bahwa informasi
tentang segmen tersebut akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Artinya
ada potensi beberapa informasi segmen tidak dilaporkan. Salah satunya informasi
mengenai variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Oleh

karenanya

untuk

menganalisis

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

manajemen dalam mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen menjadi
hal yang menarik dan karena masih sedikit penelitian di Indonesia yang membahas hal
tersebut. Penelitian ini merupakan replikasi Wang et al., (2011). Kontribusi penelitian ini
antara lain untuk menambah literatur mengenai faktor yang melatarbelakangi motif
4
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manajemen dalam mengungkapkan informasi segmen bisnis perusahaan karena masih
terbatasnya penelitian mengenai topik tersebut serta belum adanya penelitian mengenai
dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 5 (2009) mengenai Informasi Segmen
terhadap pengungkapan earning growth variance di Indonesia. Research gap penelitian
ini dengan penelitian Wang et al., (2011) yaitu sampel penelitian ini menggunakan
perusahaan consumer goods yang listed di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian
2010 hingga 2012, serta menerapkan PSAK 5 (2009) setelah tahun 2010 untuk
menganalisis dampak peraturan tersebut terhadap pengungkapan informasi segmen.
Dilatarbelakangi hal tersebut, dan guna mengembangkan penelitian terdahulu, penelitian
ini akan menganalisis faktor-faktor yang memotivasi manajemen dalam mengungkapkan
informasi segmen usaha perusahaan khususnya mengenai variabilitas pertumbuhan laba
antar segmen.
Penelitian ini menggunakan sektor industri consumer goods sebagai objek
penelitian karena industri ini memiliki prospek untuk berkembang bahkan selama
beberapa tahun terakhir. Sektor ini terdiri dari lima (5) sub sektor (IDX Fact Book, 2012)
yaitu sub sektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan
rumah tangga, dan peralatan rumah tangga.
Gambar 1.1 Rasio Harga dan Laba Berdasarkan Sektor di BEI
35
30
25
20

barang konsumsi

15

aneka industri

10

industri dasar dan kimia

5
0
2008

2009

2010

2011

5
Analisis Faktor..., Hanna Meylona Rosalin, Ak.-IBS, 2014

Sumber : Bapepam-LK Factbook, 2011 (diolah)

Gambar 1.2 Perkembangan Indeks Sektoral di BEI
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Sumber : Bapepam-LK Factbook, 2011 (diolah)

Salah satu pendekatan untuk mengukur daya tarik suatu investasi yaitu dengan
mengukur rasio harga saham-laba (price-earning ratio / PER) yaitu diperoleh dengan
membagi harga saham dengan laba per lembar saham (Tandelilin, 2010). Salah satu
fungsi PER untuk menilai growth opportunities dimana perusahaan yang berpeluang
bertumbuh signifikan cenderung memiliki PER yang lebih tinggi (Ross et al., 2010).
Artinya dibandingkan industri sejenisnya, peluang industri consumer goods untuk
bertumbuh cukup tinggi dan tidak terlalu fluktuatif yang ditunjukkan pada Gambar 1.1
ada tren rasio harga dan laba perusahaan barang konsumsi yang cukup stabil yakni PER
19 (2010), 23,02 (2010) dan 21,48 (2011). Menurut data Bloomberg (www.iyaa.com,
2012), rata-rata PER saham industri consumer goods tahun 2012 mencapai 25,13 kali.
Industri consumer goods juga menjadi penopang naiknya IHSG per Juni 2013 ke level
4818,89 (www.liputan6.com, 2013). Selain itu pada Gambar 1.2 menunjukkan industri
barang konsumsi

mengalami

indeks perkembangan sektoral yang
6
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meningkat

dibandingkan aneka industri dan industri dasar kimia, walaupun di tahun 2008 sempat
mengalami penurunan yang mungkin disebabkan oleh perlambatan ekonomi secara
signifikan terutama karena anjloknya kinerja ekspor, peningkatan defisit pada neraca
pembayaran Indonesia dan pelemahan nilai tukar rupiah (www.detik.com/finance, 2013).
Dengan membatasi penelitian pada perusahaan industri consumer goods yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dengan menyesuaikan pada faktor-faktor yang
relevan dengan konteks di Indonesia, dalam penelitian ini pengujian akan berfokus pada
faktor proprietary cost, agency cost, external financing, dan pengaruh PSAK 5(2009)
terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti
memberikan judul untuk penelitian ini “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Motif
Manajemen dalam Mengungkapkan Variabilitas Pertumbuhan Laba Antar
Segmen Pada Perusahaan Barang Konsumsi”
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai

berikut :
1. Apakah proprietary costs (yang diproksikan oleh abnormal profitability)
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba
antar segmen?
2. Apakah agency costs (yang diproksikan oleh free cash flow dan current
discretionary accrual) memiliki pengaruh terhadap pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen?
3. Apakah external financing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen?
7
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4. Apakah

penerapan

PSAK

5

(2009)

memiliki

pengaruh

terhadap

pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen ?
1.3

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara proprietary costs (yang
diproksikan oleh abnormal profitability) terhadap pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara agency costs (yang
diproksikan oleh free cash flow dan current discretionary accrual) terhadap
pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara external financing
terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara PSAK 5 (2009)

terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
1.4

Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi
ilmu akuntansi keuangan pasar modal serta memperoleh gambaran umum
mengenai determinan yang melatarbelakangi motif manajemen dalam
mengungkapkan informasi segmen khususnya variabilitas pertumbuhan laba
antar segmen.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wang
et al., (2011) pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dimana data
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dan sampel diperoleh melalui Compustat database. Namun, terdapat beberapa
perbedaan,

antara

lain

penulis

lebih

spesifik

meneliti

determinan

pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen pada perusahaan
consumer goods tahun 2010,2011 dan 2012 serta mempertimbangkan
penerapan PSAK 5 (2009), yang konvergen dengan IFRS 8 mengenai
Segmen Operasi, terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar
segmen. Hal ini guna menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku
saat ini yaitu IFRS.
1.5

Pembatasan Masalah
1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk
dalam kategori perusahaan consumer goodsberdasarkan Jakarta Stock
Exchange Industrial Classification (JASICA) tahun 2010 – 2012 yang
memiliki data lengkap untuk keseluruhan variabel serta laporan tahunan
perusahaan di website IDX dan/atau di website masing-masing perusahaan.
2. Perusahaan tidak delisting selama periode penelitian.
3. Perusahaan memiliki lebih dari satu segmen usaha.
4. Perusahaan mencantumkan informasi segmen usaha dan tidak hanya
mencantumkan informasi segmen geografis.

1.6

Sistematika Penelitian
Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang didalamnya terdiri dari

sub bab yang dirangkum sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang
lengkap. Adapun sistematika dari pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:
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BAB I

PENDAHULUAN
Berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah penelitian yang
terdiri atas identifikasi masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI
Berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, teori-teori dasar
dan rangkuman penelitian sebelumnya terkait pengungkapan informasi segmen,
penjelasan setiap faktor yang mempengaruhi motif manajemen dalam
mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba segmen perusahaan, rerangka
pemikiran teoritis dari penelitian, serta perumusan hipotesis.

BAB III

METODE PENELITIAN
Berisi tentang metode penelitian, yaitu waktu penelitian, cara pemilihan objek
penelitian, data yang akan dihimpun, teknik pengumpulan dan pengolahan data
penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaituinformasi segmen
perusahaan dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan rumusan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi kesimpulan penelitian berdasarkan ringkasan bab-bab terdahulu dan saran
dari penelitian yang telah dilakukan.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Agency Theory
Scott (2006) mendefinisikan agency theory sebagai salah satu cabang dari game

theory yang mempelajari bagaimana membentuk kontrak untuk memotivasi seorang agen
rasional untuk berlaku sejalan dengan keinginan pemilik (principal) saat kepentingan
agen bertentangan dengan kepentingan pemilik. Daniri (2006) menyatakan bahwa
agency theory memandang manajemen sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham,
akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai
pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana
diasumsikan dalam stewardship model. Artinya agency theory justru bertentangan
dengan stewardship theory.
Menurut Eisenhardt (1989) agency theory menyangkut menyelesaikan dua
masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama yaitu saat terjadi konflik
kepentingan antara pemilik dengan agen serta kesulitan dan biaya yang mahal bagi
pemilik untuk memverifikasi kegiatan yang dilakukan oleh agen apakah telah sesuai
dengan kepentingan pemilik. Masalah kedua adalah masalah risk sharing yang terjadi
saat pemilik dan agen memiliki sikap berbeda dalam menghadapi risiko, hal ini
disebabkan kedua pihak memiliki preferensi risiko yang juga berbeda.
Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan agency theory untuk menjelaskan
hubungan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajer). Pemegang
saham menggunakan pengungkapan untuk memotivasi manajer yang mungkin memiliki
kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Kontrak dalam hubungan keagenan
dapat menginsentif agen untuk berperilaku bertentangan dengan kepentingan pemilik.
11
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Agen berpeluang dan bertujuan untuk mentransfer kekayaan principal karena dalam
pertimbangan agen biaya proteksi tersebut incomplete (Godfrey et al., 2010).
Berdasarkan efficient contracting approach, manajemen akan berusaha sebisa mungkin
menyajikan informasi yang benar-benar sesuai dengan tujuan dasar perusahaan sehingga
dapat mengurangi biaya pengawasan dan meningkatkan reputasi manajer, kemudian
meningkatkan nilai perusahaan dan nilai sumber daya manusia manajer (Godfrey et al.,
2010:374).
Konflik yang kerap terjadi dalam hubungan keagenan yaitu mengenai
information problem dan agency problem (Healy dan Palepu, 2001).
a.

Information Problem
Information problem sering pula dikenal dengan istilah lemon problem dimana

pihak investor sebagai saver memiliki informasi yang tidak memadai untuk
pertimbangan investasi dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh manajemen
perusahaan sebagai entrepreneur. Menurut Healy dan Palepu (2001), lemon problem
dapat menyebabkan penurunan nilai (undervalue) dari prospek bisnis bagus yang
sebenarnya nilainya lebih tinggi dari prospek bisnis buruk yang nilainya lebih rendah
namun keduanya dinilai sama rata atau bahkan prospek bisnis yang bagus dinilai lebih
rendah dan prospek bisnis yang sebenarnya buruk dinilai terlalu tinggi (overvalue)
karena investor tidak memiliki informasi yang cukup atas kedua prospek tersebut.
Beberapa teori menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi saat pasar modal internal
tidak efisien dan saat perusahaan mendanai segmen yang memiliki kinerja buruk dengan
dana yang berasal dari segmen yang memiliki kinerja bagus (Stulz, 1990; Berger &
Ofek, 1995; Lamont, 1997; Shin & Stulz, 1998; Berger & Hann, 2007 dalam Alfonso,
2012:3).
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Beberapa cara dalam menyelaraskan kepentingan agen dengan pemilik dijelaskan
oleh Jensen dan Meckling (1976), antara lain :
1. Mengoptimalkan kontrak antara investor dengan manajemen perusahaan,
seperti kontrak pemberian kompensasi kepada jajaran manajer. Pemberian
kompensasi yang menarik diharapkan dapat meminimalkan konflik
kepentingan dalam mengelola perusahaan. Dengan diberikannya kompensasi
tersebut investor berharap ada feedback berupa pengungkapan informasi
secara lebih terbuka dari manajemen kepada para investor. Informasi ini
berguna dalam memonitor kepatuhan manajemen terhadap kontrak yang telah
disepakati dan guna memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perusahaan
oleh manajemen tetap mengedepankan kepentingan para pemilik modal dan
tidak ditujukan untuk memenuhi kepentingan pribadi jajaran manajer.
2. Mengoptimalkan fungsi dewan komisaris. Dewan komisaris adalah pihak
yang bertugas untuk mewakili kepentingan para pemilik modal. Fungsi utama
dewan komisaris yaitu mengawasi kinerja jajaran manajer dalam melakukan
fungsi pengelolaan perusahaan. Fungsi pengawasan yang efektif akan mampu
mencegah terjadinya kebijakan yang merugikan pemilik modal.
b.

Agency Problem
Menurut Healy dan Palepu (2001) masalah agensi (agency problem) terjadi

dikarenakan investor berperan pasif terhadap pengelolaan investasinya dimana
pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada manajemen. Misalnya saat sebagian besar
investor berinvestasi dalam bentuk modal, ini dapat menjadi insentif manajemen untuk
membuat kebijakan atas dana yang diinvestasikan oleh investor tanpa menutup
kemungkinan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya. Kebijakan
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tersebut seperti memperbesar dana kompensasi kepada jajaran manajemen serta
membuat kebijakan pengembangan usaha.
Terjadinya agency problem dapat memicu munculnya agency cost. Jensen dan
Meckling (1976) mendefinisikan agency cost sebagai penjumlahan :
1. The monitoring expenditures by the principal
Monitoring cost merupakan biaya untuk mengawasi perilaku agen. Biaya ini
secara eksplisit dibebankan pemilik kepada agen dengan mengurangi
kompensasi yang diterima oleh agen untuk mengukur, mengobservasi dan
mengontrol perilaku agen. Contoh monitoring cost antara lain biaya audit
wajib, biaya pembentukan rencana kompensasi manajemen, budget
restriction dan regulasi operasi. Jadi pemilik tidak akan membayar
kompensasi agen yang berkinerja buruk dengan jumlah yang sama dengan
agen yang berkinerja bagus.
2. The bonding expenditures by the agent
Bonding expenditure merupakan biaya pengikat agar kepentingan agen
sejalan dengan kepentingan pemilik. Manajer dapat melakukan beberapa hal
seperti dengan sukarela dan secara periodic melaporkan informasi keuangan,
atau tidak melaporkan beberapa informasi tertentu kepada kompetitor. Semua
biaya dari biaya waktu dan usaha guna menyesuaikan kedua kepentingan
tersebut disebut bonding cost. Umumnya seorang agen akan membiarkan
terjadinya bonding cost hingga nilai biayanya setara dengan monitoring cost
yang ditanggung agen. Manajer cenderung akan menghentikan bonding cost
ketika biaya marjinal bonding setara dengan pengurangan biaya marjinal
monitoring yang ditanggung agen.
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3. The residual loss
Biarpun ada monitoring dan bonding tetapi seringkali kepentingan agen tetap
tidak merespon sesuai kepentingan pemilik. Artinya agen kerap membuat
keputusan yang tidak sesuai dengan keseluruhan kepentingan pemilik untuk
memaksimalkan kepentingannya pribadi dibandingkan membuat keputusan
yang sesuai dengan kepentingan pemilik yang dianggap akan menurunkan
nilai kepentingan agen. Rendahnya nilai output yang dihasilkan agen
dibandingkan dengan keinginan pemilik inilah yang dapat menimbulkan
kesenjangan yang disebut residual loss.
2.2

Asimetri Informasi
Dalam hubungan keagenan manajer sebagai pihak yang memiliki akses langsung

kepada informasi perusahaan, memiliki informasi yang lebih superior dibandingkan
informasi yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur.
Artinya ada informasi yang tidak diungkapkan pihak internal kepada pihak eksternal,
termasuk kepada investor. Perbedaan informasi yang dimiliki kedua pihak tersebut
dinamakan asimetri informasi (Scott, 2006).
Scott (2006) menyatakan ada dua tipe asimetri informasi, yaitu :
1. Adverse Selection
Adverse Selection merupakan tipe asimetri informasi dimana satu atau lebih
pihak dalam transaksi bisnis, atau transaksi potensial, memiliki keuntungan
informasi dibandingkan pihak lain. Umumnya pihak yang lebih diuntungkan
adalah manajer dan pihak internal perusahaan karena mereka lebih
mengetahui kondisi terkini dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan
investor dan pihak diluar perusahaan. Solusi dalam mengatasi adverse
15
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selection yaitu dengan mengkomunikasikan informasi melalui pengungkapan
penuh (full disclosure) dan informasi effective-cost kepada investor dan para
pengguna laporan keuangan.
2. Moral Hazard
Moral hazard merupakan jenis asimetri informasi dimana satu atau lebih
pihak dalam transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengobservasi
tindakan mereka guna memenuhi persyaratan transaksi tetapi pihak lain tidak
bisa. Hal ini disebabkan adanya pemisahan kepemilikan dan pengawasan
yang cenderung terjadi dalam perusahaan besar, sehingga sulit bagi
pemegang saham dan kreditur secara langsung mengobservasi kualitas
manajer agar sejalan dengan kepentingannya. Solusi mengurangi moral
hazard yaitu dengan memutuskan berapa besar pengabdian manajer dalam
menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Laba
bersih juga menjadi salah satu tolak ukur kinerja yang sensitif dan presisi
untuk mengawasi dan menilai secara tidak langsung kinerja manajer dalam
mengelola perusahaan.
Menurut perspektif informasi, manajer secara sukarela menyediakan informasi
kepada investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan (Holthausen, dalam
Godfrey et al., 2006:375). Manajer melakukan hal ini karena mereka memiliki
keunggulan komparatif dalam produksi dan penyebaran informasi dan hal tersebut dapat
mengurangi biaya pengawasan. Perubahan dalam metode akuntansi akan mempengaruhi
keputusan investasi juga. Perubahan keputusan investasi ini dicerminkan oleh harga
harga saham atau volume perdagangan dan volatilitas.
Dalam

signaling

theory

dibahas

mengenai

insentif

manajer

dalam

mengungkapkan informasi kepada investor dan pihak luar. Manajer menggunakan akun
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untuk memberi sinyal akan masa depan perusahaan (Godfrey et al., 2006). Berdasarkan
teori sinyal, jika manajer mengharapkan pertumbuhan perusahaan ke level yang tinggi,
mereka akan berusaha untuk memberi sinyal kepada investor menggunakan akun dan hal
tersebut kerap dilakukan oleh manajer pada perusahaan dengan kinerja bagus. Manajer
pada perusahaan dengan berita yang netral memiliki insentif untuk melaporkan berita
yang positif sehingga mereka tidak akan dituduh memiliki kinerja buruk. Manajer pada
perusahaan yang memiliki berita buruk memiliki insentif untuk tidak memberikan
laporan, namun disisi lain mereka akan melaporkan berita buruk tersebut untuk
mengatasi kredibilitas pada pasar yang efektif dimana sahamnya diperdagangkan.
Berasumsi bahwa insentif ini digunakan sebagai sinyal informasi ke pasar modal, teori
sinyal memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih dari yang
disyaratkan (Godfrey et al., 2006).
Faktor politik dapat membuat manajer pada perusahaan besar memiliki insentif
yang lebih besar untuk mengurangi laba yang dilaporkan, salah satunya book keeping
cost (Watts dan Zimmerman dalam Godfrey et al., 2006:382). Perusahaan dapat
memanipulasi laba akuntansi dengan menggunakan kebebasan (discretionary) yang
dimiliki manajemen seperti estimasi umur aset (untuk mempengaruhi jumlah depresiasi),
estimasi kredit gagal bayar, dan estimasi provisi dan penghapusan (write-off).
2.3

Pengungkapan Informasi Keuangan
Scott (2006) memandang bahwa informasi sebagai suatu komoditas yang dapat

memberikan biaya atau keuntungan ketika diproduksi. Menurutnya terdapat tiga cara
dalam mengkarakteristikkan produksi informasi dalam konteks akuntansi :

17
Analisis Faktor..., Hanna Meylona Rosalin, Ak.-IBS, 2014

a.

Finer information: melaporkan informasi secara lebih detail dibandingkan yang
ada pada laporan keuangan. Contohnya adalah pelaporan segmen, kelengkapan
catatan pengungkapan, dan lain sebagainya.

b.

Additional information: memberikan tambahan informasi dengan mengenalkan
sistem informasi yang baru yang belum dicantumkan pada kondisi sekarang
sehingga pelaporan memberikan informasi yang lebih relevan. Misalnya
informasi akuntansi yang berorientasi masa datang seperti operasi yang
diharapkan di masa datang.

c.

Credibility: penerima informasi meyakini bahwa pemberi informasi memiliki
insentif untuk melaporkan informasi secara jujur.
Terdapat dua kategori informasi yang dimiliki manajer (Scott, 2006):
1.

Proprietary information: informasi yang bila diungkapkan dapat secara
langsung mempengaruhi arus kas masa datang perusahaan. Contohnya
ialah informasi teknis tentang rencana untuk inisiatif strategis seperti
takeover bid atau merger.

2.

Non-proprietary Information: informasi yang tidak mempengaruhi
kondisi arus kas perusahaan secara langsung. Informasi ini seperti
informasi laporan keuangan, perkiraan laba dan lain sebagainya.

Secara umum terdapat tiga konsep terkait pengungkapan (Hendriksen, 2002
dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004 dalam Oktaviana, 2009:15) antara lain:
a. Adequate disclosure (pengungkapan cukup)
Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup ini yaitu
minimum requirement yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana
angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh
investor.
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b. Fair disclosure (pengungkapan wajar)
Pengungkapan wajar merupakan tujuan etis untuk memberlakukan peraturan
yang sama rata kepada semua pemakai laporan keuangan dengan
menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
c. Full disclosure (pengungkapan penuh)
Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang
diungkapkan secara relevan. Disatu sisi, semakin lengkap informasi keuangan
yang disajikan maka potensi terjadinya asimetri informasi semakin rendah. Di
lain sisi, pengungkapan informasi keuangan yang terlalu banyak akan
membahayakan karena penyajian yang rinci dan tidak penting justru akan
mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan sulit
ditafsirkan (Hendriksen, 2002 dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004 dalam
Oktaviana, 2009). Healy dan Palepu (2001) dalam Oktaviana (2009:15)
mengatakan bahwa tersebarnya informasi penting yang berkaitan dengan
startegi bisnis dan rencana perusahaan akan membahayakan posisi kompetitif
perusahaan dan apabila posisi kompetitif perusahaan terganggu akan
berdampak pada menurunnya laba secara jangka panjang.
Verrechia

(2001)

membuat

suatu

taksonomi

yang

mengkategorikan

pengungkapan ke dalam tiga kategori secara umum:
1. Association-based Disclosure
Kategori ini mempelajari efek dari exogenous disclosure pada perubahan
sikap investor secara agregat atau kumulatif, melalui perilaku harga
keseimbangan aset dan volume perdagangan.
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2. Discretionary-based disclosure
Kategori ini menjelaskan pengungkapan bergantung pada pilihan perusahaan
akan berkompetisi pada penciptaan kuantitas atau penciptaan harga yang
bersaing. Melalui pengungkapan ini pula keputusan pengungkapan dibuat
baik sebelum pengungkapan dilakukan (ex-ante) maupun saat pengungkapan
telah dilakukan (ex-post) guna membuat evaluasi terhadap dampak yang
ditimbulkannya.

Pengungkapan

ini

menggunakan kebebasan bertindak

meneliti

bagaimana

perusahaan

(discretion) dalam mencari

dan

mengumpulkan informasi walaupun tidak termasuk dalam persyaratan
(mandatory disclosure).
3. Efficiency-based Disclosure
Kategori ini mendiskusikan susunan pengungkapan mana yang lebih disukai
bila terdapat pengetahuan sebelumnya terkait informasi yakni ex ante.
Semakin luas pengungkapan informasi maka akan semakin mengurangi asimetri
informasi antara manajemen dengan investor dan pihak luar (Glosten dan Milgrom, 1985
dalam Lobo dan Zhou, 2001). Choi dan Meek (2011) menyatakan ada dua jenis
pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu :
1.

Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)
Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan
secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.
Informasi superior yang dimiliki manajer sebagai pihak internal perusahaan
membuat manajer memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi perusahaan
secara sukarela. Peningkatan pengungkapan ini dapat menekan biaya transaksi
dalam perdagangan sekuritas perusahaan, meningkatkan ketertarikan analis
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keuangan dan investor, meningkatkan ketertarikan analis keuangan dan investor
meningkatkan likuiditas saham, dan menurunkan biaya modal. Healy dan Palepu
(2001) menyatakan bahwa dalam kondisi peraturan audit dan akuntansi yang
sempurna,

pengungkapan

sukarela

dilakukan

manajer

dengan

mengkomunikasikan perubahan kondisi ekonomi dan bisnis kepada investor.
Namun dalam kondisi peraturan audit dan akuntansi yang tidak sempurna,
manajer

menghadapi

trade-off

antara

mengkomunikasikan

pengetahuan

superiornya terkait informasi bisnis kepada investor atau mengelola laporan
kinerja untuk memenuhi kontrak, politik atau tata kelola perusahaan.
Terdapat enam motif yang mempengaruhi keputusan pengungkapan sukarela oleh
manajer yang dilandasi oleh alasan capital market (Healy dan Palepu, 2000) :
a. Capital market transaction hypothesis: dimana strategi pengungkapan
manajer dipengaruhi oleh transaksi capital market. Pengungkapan sukarela
didorong motivasi untuk mengurangi asimetri informasi dalam capital market
sehingga hal ini dapat mengurangi biaya dari external financing.
b. Corporate control contest hypothesis: manajer menggunakan pengungkapan
untuk mengurangi rendahnya penilaian terhadap perusahaan (undervaluation)
dan sebagai alasan pembenaran atas kinerja laba yang buruk.
c. Stock compensation hypothesis: kinerja manajer dihargai dengan kompensasi
saham sehingga terdapat skema kompensasi yang dapat memotivasi manajer
melakukan

pengungkapan.

Skema

pertama,

manajer

yang

ikut

memperdagangkan sahamnya mengungkapkan informasi privat secara
sukarela untuk membatasi peran insider trading dan untuk meningkatkan
likuiditas saham perusahaan. Skema berikutnya manajer berbuat sesuai
kepentingan pemegang saham yang melakukan pengungkapan sukarela untuk
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mengurangi biaya kontrak yang berhubungan dengan kompensasi saham
untuk karyawan baru.
d. Litigation cost hypothesis: adanya tindakan hukum bila manajer tidak
melakukan pengungkapan secara cukup dan tepat waktu telah mendorong
manajer melakukan pengungkapan sukarela baik informasi baik maupun
buruk secara simetris.
e. Proprietary cost: perusahaan tidak memiliki insentif untuk mengungkapkan
informasi ketika informasi tersebut dapat membahayakan posisi kompetitif
perusahaannya.
f. Management talent signaling: manajer memiliki insentif untuk melakukan
prediksi laba untuk mengungkapkan kemampuannya. Nilai perusahaan
dianggap sebagai fungsi dari persepsi investor terhadap kemampuan manajer
merespon setiap perubahan di masa datang dalam lingkungan perusahaan,
sehingga ketika investor menduga manajer menerima informasi, maka
penilaian investor terhadap kemampuan manajer dalam memprediksi
perubahan masa depan lebih baik sehingga nilai perusahaan menjadi lebih
tinggi.
2.

Pengungkapan Wajib (regulatory disclosure requirement)
Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh
standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk
mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan mendorong
perusahaan untuk mengungkapkannya. Aturan ini umumnya menerapkan
persyaratan pengungkapan informasi tertentu yang harus dilengkapi oleh
perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi non-keuangan. Salah
satu fungsi aturan ini adalah untuk melindungi investor dengan memastikan
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bahwa investor memiliki informasi yang cukup dalam mengevaluasi, menilai
kinerja dan prospek perusahaan. Aturan ini dibuat oleh kalangan profesional dan
pemerintah.
Terdapat beberapa faktor yang dapat menginsentif maupun menjadi disinsentif
bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan (Birt et al., 2006). Insentif untuk
melakukan pengungkapan diantaranya:
a.

Mengurangi dampak asimetri informasi

b.

Mengurangi potensi political cost

c.

Mengawasi agen untuk mengurangi agency cost.
Sedangkan faktor yang dapat menjadi disinsentif utama dalam melakukan

pengungkapan oleh perusahaan ialah potensi munculnya proprietary cost. Teori
pengungkapan diskresioner juga menyatakan bahwa proprietary cost merupakan alasan
penting mengapa perusahaan kerap menyimpan informasi yang material (Leuz,
2004:164). Hal ini disebabkan karena pengungkapan informasi tersebut berpotensi
menyebabkan posisi kompetitif perusahaan terancam. Manajer dapat menanggung
proprietary cost akibat pengungkapan segmen jika melalui informasi rekonsiliasi segmen
perusahaan melaporkan segmen yang memiliki abnormal profit dan berakibat dengan
semakin banyak kompetitor yang berminat dalam industri tersebut (Hayes dan
Lundholm, 1996 ; Harris, 1998 dalam Alfonso, 2012:13). Biaya terkait keputusan
strategis kompetitor yang menggunakan informasi perusahaan, termasuk informasi privat
dalam pengungkapan sukarela inilah yang dinamakan proprietary cost (Bestari dan
Siregar, 2011).
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2.4

Sumber Dana Perusahaan (Financing)
Menurut Ben Bernanke dalam Teori Free cash flow Struktur Modal atau

“Pendekatan Berbasis Insentif” ,struktur keuangan perusahaan mempengaruhi insentif
“orang dalam” (manajer, direktur, pemegang saham besar dengan kepentingan
operasional dalam bisnis itu) dan secara khusus tingkat hutang yang tinggi, semuanya
bisa meningkatkan keinginan orang dalam untuk meraih laba agar bekerja keras dan
mengambil keputusan yang memaksimalkan laba (Keown, 2010). Artinya, mayoritas
perusahaan cenderung menyukai pembiayaan melalui hutang atau external financing.
Menurut Gonzalez et al (2007) akses terhadap external financing merupakan determinan
bagi suatu perusahaan dalam membangun, beroperasi dan mengembangkan bisnisnya.
Secara umum sumber pembiayaan terbagi menjadi tiga (Kuncoro, 1996) antara lain :
1.

Dana yang diperoleh secara internal dari perusahaan afiliasi.
Dana yang diperoleh secara internal dari perusahaan afiliasi berasal dari
depresiasi dan laba yang ditahan.

2.

Dana yang berasal dari grup perusahaan yang sama.
Dana yang diperoleh dari grup perusahaan yang sama terdiri atas :
1) Dana dari perusahaan induk, yang berupa :
a. Investasi ekuitas dalam uang tunai maupun barang riil,
b. Pinjaman tunai,
c. Leads and lags dalam pembayaran rekening intraperusahaan. Dalam
pembayaran internasional, perusahaan dapat mempercepat (leading)
maupun

menunda

(lagging)

pembayaran

dengan

memodifikasi

persyaratan kredit. Cara ini biasanya dilakukan dalam perdagangan
antarcabang perusahaan dalam suatu grup bisnis yang sama.
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2) Dana yang berasal dari sesama cabang perusahaan, berupa pinjaman tunai
maupun leads and lags dalam pembayaran rekening intraperusahaan.
3) Dana yang berasal dari pinjaman cabang perusahaan dengan jaminan
perusahaan induk.
3.

Dana yang berasal dari sumber eksternal di luar grup perusahaan.
Dana yang berasal dari sumber eksternal di luar grup perusahaan terdiri atas :
1) Pinjaman dari sumber keuangan di negara induk, yang dapat berasal dari
perbankan dan lembaga keuangan lain, maupun dari pasar saham atau pasar
uang.
2) Pinjaman dari luar negara induk, yang dapat berupa:
a. Utang dalam mata uang lokal,
b. Utang dalam mata uang negara ketiga (di luar negara induk maupun
negara cabang),
c. Utang dalam Eurocurrency.
3) Saham lokal, yang berasal dari pemegang saham lokal perseorangan dan
mitra patungan.
Menurut jatuh temponya, sumber pendanaan dapat dikelompokkan menjadi dua

yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka menengah (Husnan, 1996).
Bila digolongkan berdasarkan spontan tidaknya pendanaan, sumber dana jangka pendek
dibagi menjadi dua yaitu sumber dana spontan dan sumber dana tidak spontan.
1.

Sumber dana spontan merupakan dana yang diperoleh secara spontan karena
jumlahnya tergantung dari atau merupakan fungsi dari tingkat operasi
perusahaan, jenisnya antara lain utang (kredit) dagang dan rekening-rekening
”accrual”. Kredit dagang umumnya digunakan saat perusahaan membeli suatu
barang dan tidak harus membayarnya pada saat barang itu diterima sehingga
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perusahaan

dapat

menikmati

utang

(kredit)

dagang.

Rekening-

rekening”accruals” adalah rekening-rekening seperti utang pajak dan utang upah
yang terutama terjadi karena saat penyusunan laporan keuangan yang berbeda
dengan saat pembayaran upah atau pajak tersebut atau karena upah dan pajak
sebenarnya tidak dibayar tunai per hari. Pada hakikatnya, rekening-rekening
“accruals” adalah sumber pendanaan yang tidak ada biayanya selama saat
pembayaran dilakukan sesuai dengan waktunya. Dengan demikian sumber
pendanaan ini merupakan sumber pendanaan yang tidak bebas.
2.

Sumber dana tidak spontan merupakan sumber dana yang diperoleh tidak secara
otomatis karena peningkatan operasi atau volume penjualan perusahaan, dan
perusahaan memerlukan formalitas dalam memperolehnya. Sumber pendanaan
ini biasanya diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan, yang berupa kredit
jangka pendek, atau penerbitan “commercial paper” yang dijual lewat pasar
uang. Kredit jangka pendek memiliki bunga yang agak tinggi dan dilengkapi
berbagai persyaratan karena berbagai kemudahan transaksi yang diberikannya
seperti nasabah pemegang kredit bisa mengambil atau menyetor untuk
mengurangi beban bunga asal jumlah maksimum yang diambil tidak melebihi
batas maksimum kredit. Commercial paper (CP) merupakan surat tanda utang
yang tidak dijamin oleh aktiva tertentu. Perusahaan penerbit CP harus merupakan
perusahaan yang dinilai memiliki reputasi yang baik dan bonafid. CP dapat dijual
langsung maupun melalui penyalur (dealer). Tingkat bunga CP umumnya sedikit
diatas tingkat bunga bebas risiko, sedangkan CP yang dijual langsung memiliki
tingkat bunga yang sedikit lebih rendah daripada dijual melalui penyalur.
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Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang diperoleh dan
tertanam dalam perusahaan dengan usia berkisar antara satu sampai dengan sepuluh
tahun. Beberapa jenis sumber dana jangka menengah antara lain:
1.

Term loan, merupakan kredit jangka menengah yang memiliki karakteristik
berusia lebih dari satu tahun dan tergolong kredit yang diberikan berdasarkan
perjanjian formal. Mayoritas kredit tipe ini harus dilunasi secara berkala (bulanan
atau triwulanan atau tengah tahunan atau tahunan) dimana frekuensi pembayaran
dapat disesuaikan dengan kemampuan aliran kas perusahaan sehingga tidak
membahayakan likuiditas perusahaan. Term loan sering dimanfaatkan oleh
perusahaan-perusahaan yang terlalu kecil untuk mengeluarkan surat berharga,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, ke pasar modal atau pasar uang.

2.

Equipment financing, merupakan salah satu jenis kredit yang dapat digunakan
sebagai alat pembelanjaan. Misalnya jika perusahaan mempunyai perlengkapan
yang mudah dijual, atau ingin membeli peralatan maka perusahaan dapat
menjadikan

perlengkapan-perlengkapan

tersebut

sebagai

jaminan

untuk

memperoleh pinjaman. Kredit ini umumnya berusia lebih dari satu tahun.
Semakin mudah peralatan tersebut dijual maka semakin tinggi nilai pinjaman
yang bisa diperoleh.
3.

Lease financing, merupakan bentuk persewaan yang tidak bisa dibatalkan selama
periode persewaan apabila suatu perusahaan ingin menggunakan suatu aktiva
tanpa harus membelinya. Melalui lease financing, penyewa bersedia membayar
sewanya, yang apabila ditotalkan nilainya lebih besar daripada harga beli aktiva
tersebut.
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Menurut Michel Jensen, seorang pendiri dan pendukung utama pendekatan
berbasis insentif terhadap struktur modal menyatakan bahwa sumber dana yang berasal
dari luar perusahaan (external financing), seperti kredit bank, memiliki manfaat dan juga
efek samping bagi perusahaan (Keown, 2010). Menurutnya pembiayaan melalui hutang
dapat memberikan insentif yang semakin besar dan efisiensi yang lebih besar oleh para
manajer sebagai bagian dari logika peningkatan leverage serta hutang dipercaya
berdampak baik bagi ekonomi. Leverage yang semakin besar dipercaya dapat
meningkatkan profitabilitas. Pembiayaan melalui hutang juga menimbulkan beberapa
kritik antara lain fakta bahwa harapan pasar saham atas profitabilitas perusahaan naik
bila ada leverage buyout (LBO) bukan merupakan bukti bahwa laba akan naik dalam
kenyataan, jadi ada baiknya dilakukan crosscheck data history untuk membuktikan
bahwa laba benar-benar meningkat secara berkelanjutan bukan karena adanya LBO.
Kritik selanjutnya menyatakan bahwa dengan menumpuknya hutang dan meningkatnya
leverage dianggap menjawab hubungan yang relatif lemah antara laba perusahaan dan
pengembalian pribadi manajer yang mengurangi insentif manajer untuk mengambil
tindakan yang memaksimalkan laba, solusinya adalah dengan mengubah skema
kompensasi manajerial agar dapat mencakup lebih banyak insentif berbasis laba.
Salah satu alasan mengapa asimetri informasi menjadi hambatan bagi banyak
perusahaan dalam mendapatkan external financing yaitu karena buruknya perbedaan
informasi membuat perusahaan tidak dapat mengkomunikasikan secara kredibel nilai
dari proyek perusahaan (Nofsinger dan Wang, 2009). Terdapat dua jenis investor
(kreditur) eksternal, yaitu:
1.

Institutional investor, seperti dari dana modal ventura, bank dan agen pemerintah.
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2.

Individual investor, yaitu angel investor – investor profesional yang memiliki
kekayaan pribadi yang melimpah – dan ‘informal investor’ yaitu investor yang
memiliki hubungan personal dengan pengusaha di perusahaan dan mahir
menyediakan sumber dana(financing).
Informasi rinci berdasarkan segmen usaha merupakan bagian yang tak

terpisahkan dalam analisis laporan keuangan perusahaan yang terdiversifikasi dimana
laporan tersebut merupakan informasi yang penting bagi kreditur karena kreditur ingin
mengetahui segmen mana yang menghasilkan kas dan segmen mana yang menggunakan
kas (Subramanyam et al., 2010). Perusahaan yang cenderung mengandalkan external
financing akan lebih banyak mengungkapkan informasi perusahaan yang bersifat
sukarela, salah satunya informasi mengenai segmen perusahaan. Hal ini disebabkan,
akses terhadap external financing menjadi hal penting bagi perusahaan untuk
mengembangkan usahanya (Nofsinger dan Wang, 2009) serta pihak kreditur akan lebih
memberikan apresiasi terhadap kesediaan perusahaan memberikan informasi yang
lengkap yaitu apresiasi dalam bentuk biaya hutang yang lebih rendah. Perusahaan akan
berlomba-lomba menyediakan informasi yang relevan dan lengkap untuk kreditur
dimana hal ini memotivasi manajer untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari
yang diwajibkan.
2.5

Pengungkapan Informasi Segmen dalam Laporan Keuangan
Bagi perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha, mengungkapkan informasi

segmen operasi perusahaan merupakan hal yang penting baik bagi perusahaan secara
internal maupun bagi para pemakai laporan keuangan eksternal. Menurut surat keputusan
ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-347/BL/2012 perihal penyajian dan pengungkapan
laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, segmen operasi adalah suatu
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komponen dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai aktivitas bisnis dimana
hasil operasinya dievaluasi oleh manajemen atau pengambil keputusan operasional
secara regular, dan terdapat informasi keuangan yang disajikan secara terpisah. Emiten
atau perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi terkait segmen operasi untuk
memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan
atas aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi emiten atau perusahaan publik. Emiten dan
perusahaan publik wajib menjelaskan antara lain dasar yang digunakan oleh manajemen
untuk mengidentifikasikan segmen operasi. Emiten atau perusahaan publik wajib
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
a)

Pengungkapan pada level segmen;
1. Informasi umum, yang terjadi dari:
(a) Faktor-faktor yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi
segmen dilaporkan; dan
(b) Jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen
dilaporkan;
2. Informasi mengenai laba atau rugi segmen, termasuk pendapatan dan beban
tertentu, aset segmen, dan liabilitas segmen dari segmen dilaporkan, serta
dasar pengukurannya;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, ukuran laba atau rugi segmen
dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur segmen material
lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam laporan keuangan emiten atau
perusahaan publik;

b)

Pengungkapan pada level entitas
1. Informasi produk dan jasa
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Pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap
kelompok produk dan jasa yang serupa.
2. Informasi wilayah geografis
(a) Pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada:
i.

Negara domisili emiten atau perusahaan publik; dan

ii.

Semua negara asing secara total dimana emiten atau perusahaan
publik memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu
negara asing secara individual jumlahnya material, pendapatan
tersebut diungkapkan secara terpisah, termasuk dasar pengatribusian
pendapatannya kepada negara tersebut secara individual.

(b) Aset tidak lancar selain instrument keuangan, aset pajak yang
ditangguhkan, aset imbalan pascakerja, dan hak yang terjadi akibat
kontrak asuransi yang berlokasi di:
i.

Negara domisili emiten atau perusahaan publik; dan

ii.

Semua negara asing secara total dimana emiten atau perusahaan
publik memiliki aset. Dalam hal aset dari suatu negara asing secara
individual jumlahnya material, maka aset tersebut diungkapkan secara
terpisah.

3. Informasi pelanggan utama
Dalam hal pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal
mencapai 10% atau lebih dari pendapatan konsolidasi, emiten atau perusahaan
publik harus mengungkapkan:
(a) Fakta;
(b) Total pendapatan dari setiap pelanggan; dan
(c) Identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut.
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Pelaporan segmen (segment reporting) didefinisikan oleh Birt et al., (2006)
sebagai pengungkapan hasil operasi pasar dengan tingkat keuntungan yang berbeda,
tingkat risiko yang berbeda, dan peluang pertumbuhan yang berbeda. Pelaporan segmen
sangat bermanfaat dalam perumusan keputusan investasi. Disagregasi segmen industri
dan geografis dapat memberikan informasi tambahan yang bernilai (incremental
information) bagi analis dan investor terkait berbagai pasar berbeda dimana perusahaan
beroperasi (Wang et al., 2011).
IFRS 8 “Operating Segments” merupakan hasil konvergensi dari IAS 14
“Segment Reporting” , sehingga persyaratan yang diwajibkan dalam IFRS 8 hampir
menyerupai SFAS No. 131 dan mensyaratkan perusahaan untuk mengungkapkan segmen
operasi secara konsisten dengan struktur pelaporan internal bisnis. Perubahan ini
disebabkan karena dibawah IAS 14, perusahaan akan lebih cenderung memanfaatkan
kefleksibelan yang tersedia untuk merekonstruksi segmen dilaporkan yang disusun
menurut pendekatan internal berbeda dengan pelaporan segmen eksternal, sehingga akan
mengaburkan informasi segmen yang harusnya dilaporkan.
Sebagai respon atas kritik terhadap terlalu sedikitnya jumlah segmen yang
dilaporkan oleh perusahaan, Financial Accounting Standards Board (FASB)
memperkenalkan SFAS 131 “Disclosure about Segments of an Enterprise and Related
Information” yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1998 di Amerika. Isi pokok SFAS 131
yaitu segmen yang dilaporkan secara eksternal wajib disamakan secara konsisten dengan
struktur pelaporan internal bisnis.Perubahan dari standar sebelumnya, SFAS 14
“Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise”, membatasi kebebasan
manajer dalam mengagregasikan segmen-segmen operasinya untuk tujuan pelaporan
eksternal.
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Perubahan ini membuat semakin banyak jumlah segmen yang dilaporkan oleh
perusahaan karena manajer semakin sulit dalam mengagregasikan segmen operasinya.
Regulator (SFAS 131) dan para praktisi (seperti Ernst & Young, 2004) menganggap
bahwa pelaporan segmen merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas informasi
karena mampu memberikan pemahaman dalam penilaian prospek masa depan
perusahaan secara lebih baik.
Penelitian sebelumnya mencatat beberapa bukti bahwa dengan pengungkapan
segmen lebih baik dapat meningkatkan informasi pasar seperti :
1. Kemampuan memprediksi yang lebih baik dan peningkatan kualitas atas
angka-angka akuntansi (Kinney 1971; Collins 1976; Silhan 1983; Baldwin
1984; Balakrishnan et al. 1990; Swaminathan 1991; Berger dan Hann 2003;
Ettredge et al. 2005 dalam Blanco 2012:2).
2. Mengurangi asimetri informasi (Greenstein dan Sami, 1994 dalam Blanco,
2012:2).
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengawasi proses pengambilan keputusan
manajerial (Bens dan Monahan 2004; Berger dan Hann 2007; Hope dan
Thomas 2008 dalam Blanco, 2012:2).
Di Indonesia peraturan mengenai segmen operasi diatur dalam PSAK 5 (2009).
PSAK 5 (2009) Segmen Operasi dirilis pertama kali dalam bentuk exposure draft pada
16 Juni 2009 dan kemudian disahkan untuk mulai diterapkan pada entitas publik pada
dan setelah 1 Januari 2011. PSAK 5 (2009) merupakan hasil konvergensi IFRS 8
Operating Segments. IFRS 8 dirilis untuk digunakan di Australia sebagai AASB pada 18
Februari 2007, dimana sebelumnya undang-undang mengenai informasi segmen diatur
dalam IAS 14 Segment Reporting yang dirilis tahun 2004.
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Standar baru akuntansi

ini dihasilkan dari proses konvergen IFRS dengan

IASB/FASB sehingga tidak sedikit persyaratan didalam IFRS 8 yang hampir sama
dengan IAS 14. Pada penerapannya di Indonesia, PSAK 5 (2000) selain mengadopsi
FASB 131 juga dalam pengembangannya menggunakan acuan IAS 14. Sehingga setelah
mengalami revisi menjadi PSAK 5 (2009) tidak banyak perubahan dari PSAK 5 (2000).
Perbedaan yang signifikan antara PSAK 5 (2009) dengan PSAK 5 (2000)
diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.1 Perbedaan PSAK (2000) dengan PSAK 5 (revisi 2009)
Perihal

PSAK 5 (revisi 2009)

Ruang Lingkup 

Identifikasi

segmen
dilaporkan


PSAK 5 (revisi 2000)

Laporan keuangan tersendiri
Laporan keuangan yang lengkap
Laporan keuangan konsolidasi
Syarat kualitatif (pengertian  Syarat kuantitatif
segmen usaha)
Mayoritas ( > 50% penjualan
Syarat Kuantitatif (salah satu)
eksternal)
Pendapatan
(internal
dan
Salah satu
eksternal) 10% seluruh segmen
(a). Pendapatan (internal dan
usaha
eksternal) 10% seluruh segmen
Laba atau rugi absolut 10%
usaha
jumlah absolut, mana yang lebih
(b). Laba atau rugi absolut 10%
besar dari, (i) segmen usaha yang
jumlah absolut, mana yang lebih
laba atau (ii) segmen usaha yang
besar dari, (i) segmen usaha yang
rugi
laba atau (ii) segmen usaha yang
Aset 10% seluruh segmen
rugi
operasi
(c). Aset 10% seluruh segmen
operasi

Sumber : Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (2012)

Menurut PSAK 5 (2009) suatu entitas wajib melaporkan informasi keuangan dan
informasi deskriptif mengenai segmen yang dapat dilaporkannya. Tidak semua segmen
operasi dapat digolongkan sebagai segmen yang dapat dilaporkan dan tidak semua setiap
bagian dari entitas perlu menjadi suatu segmen operasi atau bagian dari segmen operasi.
Dalam

mengidentifikasikan

segmen

dilaporkan,

entitas

terlebih

mengklasifikasikan segmen yang memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif.
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dahulu

Syarat kualitatif segmen dilaporkan yaitu segmen wajib memenuhi pengertian
dari segmen usaha (operasi). Pengertian segmen usaha yaitu suatu komponen entitas :
(a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan
menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi
dengan komponen lain dari entitas yang sama);
(b) Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan
operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang
dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
(c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.
Segmen operasi dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan
pendapatan, misalnya operasi permulaan dimana operasi tersebut dapat menjadi segmen
operasi sebelum memperoleh pendapatan. Segmen operasi yang telah memenuhi
persyaratan kualitatif selanjutnya wajib pula memenuhi persyaratan kuantitatif. Segmen
operasi wajib memenuhi salah satu dari ambang batas kuantitatif alternatif, yang berisi
antara lain :
1. Pendapatan yang dilaporkannya, baik dari konsumen eksternal maupun dari
penjualan antar-segmen atau transfer antar-segmen adalah 10% atau lebih dari
gabungan pendapatan, internal maupun eksternal, dari semua segmen operasi,
atau
2. Ukuran absolut dari laba atau rugi yang dilaporkan adalah 10% ata melebihi
dari yang lebih besar, dalam jumlah yang absolut, dari (a). Gabungan laba
dari semua segmen operasi yang dilaporkan, yang tidak melaporkan rugi dan
(b). gabungan rugi dari semua segmen operasi yang dilaporkan, yang
melaporkan rugi; atau
3. Asetnya adalah 10% atau lebih dari gabungan asset semua segmen operasi.
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Suatu segmen dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan walaupun tidak
memenuhi ambang batas kuantitatif apabila berada dalam salah satu dari beberapa
kondisi dibawah ini, antara lain :
1. (paragraf 13) jika manajemen percaya bahwa informasi tentang segmen
tersebut akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan.
2. (paragraf 14) jika memiliki karakteristik ekonomi serupa dan memenuhi
kriteria agregasi, informasi mengenai beberapa segmen yang tidak memenuhi
ambang batas kuantitatif dapat digabungkan.
3. (paragraph 15) jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen
operasi < 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen operasi
diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan hingga sedikitnya 75% dari
pendapatan entitas tercakup dalam segmen dilaporkan.
4. (paragraf 17) jika manajemen berpendapat bahwa segmen operasi yang
diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan pada periode sebelumnya akan
berlanjut secara signifikan, maka informasi tentang segmen tersebut terus
dilaporkan secara terpisah pada periode kini bahkan jika segmen tersebut
tidak lagi memenuhi kriteria untuk pelaporan pada paragraf 13.
5. (paragraf 18) jika segmen operasi diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan
pada periode kini sesuai dengan ambang batas kuantitatif, maka data segmen
sajian periode lalu untuk tujuan perbandingan disajikan kembali untuk
mencerminkan segmen dilaporkan yang baru sebagai suatu segmen terpisah,
bahkan jika segmen tersebut tidak memenuhi kriteria untuk pelaporan pada
paragraf 13 di periode lalu, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia
dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar.
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2.6

Faktor

yang

Menginsentif

Manajemen

Melaporkan

Variabilitas

Pertumbuhan Laba Antar Segmen
Pengungkapan informasi keuangan bagaikan dua sisi mata pedang (Nuswandari,
2009:51) karena disatu sisi pengungkapan informasi dapat membantu investor untuk
membuat keputusan ekonomis penggunanya. Disisi lain, pengungkapan informasi dapat
menciptakan atau bahkan memperburuk masalah keagenan. Semakin banyak informasi
yang diungkapkan maka semakin besar pula biaya untuk menyediakan informasi
tersebut, mengingat bahwa informasi akuntansi bukanlah barang ekonomik. Analisis
biaya-manfaat cukup sulit dilakukan karena biaya dan manfaatnya tidak selalu nyata dan
dapat diukur. Jika manajemen diminta untuk meningkatkan informasi maka manajemen
mensyaratkan agar kompensasinya juga naik. Bahkan perusahaan keberatan untuk
menambahkan pengungkapan yang bersifat sukarela karena dengan menyediakan
informasi yang bernilai akan menjadi keuntungan bagi pesaing untuk membuat strategi
pemasaran.
Wang et al., (2011) mencatatkan baik secara teori maupun empiris bahwa insentif
untuk mengungkapkan informasi mengandung trade-off antara manfaat bagi perusahaan
karena dapat mengurangi biaya agency cost yang disebabkan oleh asimetri informasi
namun juga mengandung biaya karena diungkapkannya informasi penting yaitu
informasi kepemilikan (proprietary information). Penelitian Wang menginvestigasi
motif yang menginsentif manajer dalam menyimpan dan mengungkapkan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen pada perusahaan dengan multi-segmen. Hasilnya adalah
bahwa pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba berhubungan negatif signifikan
dengan proksi yang digunakan untuk mengukur proprietary cost dan agency cost, namun
secara positif berhubungan dengan ketergantungan perusahaan terhadap external
financing. Pengaruh penerapan SFAS 131 juga ditemukan meningkatkan kualitas
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informasi segmen karena standar tersebut mensyaratkan pengungkapan yang lebih luas
mengenai variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Birt et al., (2006) menyatakan bahwa faktor yang menginsentif perusahaan untuk
mengungkapkan informasi secara empiris antara lain adalah asimetri informasi, agency
cost, political cost, dan proprietary cost. Dengan menggunakan sampel perusahaan di
Australia, Birt meneliti dampak kepemilikan dan kompetisi dalam menjelaskan
pengungkapan sukarela segmen. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah
investor dalam suatu perusahaan maka kecenderungan untuk mengurangi masalah agensi
semakin baik dengan memberikan pengungkapan sukarela oleh perusahaan. Sedangkan
teori proprietary cost menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi pada industri yang
kompetitif lebih cenderung termotivasi untuk mengungkapkan karena risiko kompetisi
perusahaan lebih kecil. Kedua teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian Birt et al.,
(2006).
Bestari dan Siregar (2011) meneliti pengaruh proprietary cost, agency cost dan
external financing terhadap pengungkapan pertumbuhan laba pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010. Tanpa mempertimbangkan penerapan
PSAK 5, penelitian ini menemukan proksi yang digunakan untuk mengukur proprietary
cost yaitu profitabilitas abnormal yang berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
pertumbuhan laba antar segmen dan indeks Herfindahl yang tidak berpengaruh kepada
pengungkapan pertumbuhan laba antar segmen. Pengaruh kedua proksi yang digunakan
untuk mengukur agency cost yaitu free cash flow dan akrual jangka pendek diskresioner
(current discretionary accrual) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertumbuhan
laba antar segmen. External financing juga ditemukan memiliki hubungan yang negatif
terhadap pengungkapan pertumbuhan laba antar segmen.
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2.7

Rerangka Pemikiran
Pengungkapan informasi keuangan bagaikan dua sisi mata pedang (Nuswandari,

2009:51) karena disatu sisi pengungkapan informasi dapat membantu investor untuk
membuat keputusan ekonomis penggunanya. Disisi lain, pengungkapan informasi dapat
menciptakan atau bahkan memperburuk masalah keagenan dan dapat bermanfaat bagi
kompetitor yang dapat menggunakan informasi penting tersebut sebagai alat untuk
mengancam posisi kompetitif perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu mencatatkan
bahwa trade-off yang dialami perusahaan ketika mengungkapkan perusahaan
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain proprietary cost, agency cost, external
financing, penerapan SFAS 131 (Wang et al., 2011) ; jumlah pemegang saham dan
kompetisi industri (Birt et al., 2006).
Pada penelitian ini peneliti berfokus pada faktor-faktor yang diduga memiliki
pengaruh terhadap motif manajemen dalam mengungkapkan informasi segmen
khususnya variabilitas pertumbuhan laba antar segmen. Faktor-faktor tersebut antara lain
proprietary cost (yang diproksikan oleh abnormal profitability), agency cost (yang
diproksikan oleh free cash flow dan current discretionary accrual), external financing,
dan penerapan PSAK 5 (2009). Penulis juga memasukkan variabel kontrol antara lain
ukuran perusahaan (logaritma total aset), jumlah segmen yang dimiliki perusahaan, dan
return on sales variance.

39
Analisis Faktor..., Hanna Meylona Rosalin, Ak.-IBS, 2014

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

Sumber: Analisis Peneliti.

2.8

Pengembangan Hipotesis

2.8.1.

Pengaruh proprietary cost (yang diproksikan oleh abnormal profitability)
terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Proprietary cost theory menyatakan bahwa perusahaan akan membatasi

pengungkapan informasi secara sukarela kepada pasar uang karena adanya biaya
berkaitan pengungkapan sukarela tersebut (proprietary cost) dimana biaya ini mencakup
tidak hanya biaya persiapan dan penyediaan informasi tetapi juga biaya turunan dari
pengungkapan informasi yang kemungkinan dapat digunakan kompetitor dan pihak
lainnya dengan cara yang dapat mengancam perusahaan (Verrecchia, 1983, 1990;
Wagenhofer, 1999 dalam Prencipe, 2012). Menurut Verrecchia (2001), proprietary cost
merupakan suatu trade-off antara insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang
melakukan pengungkapan yang tinggi. Insentif yang diperoleh berupa apresiasi yang
tinggi terhadap harga saham, sedangkan disinsentif yang diakibatkan yaitu hilangnya
posisi kompetitif perusahaan seperti pangsa pasar.
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Luo et al. (2006) dalam Bestari dan Siregar (2011) menjelaskan bahwa
proprietary cost terjadi ketika informasi privat perusahaan yang disampaikan secara
sukarela diutilisasi oleh kompetitor untuk mengurangi atau merugikan pendapatan yang
diperoleh oleh perusahaan sehingga berpeluang membahayakan posisi kompetitif
perusahaan. Biaya terkait keputusan strategis kompetitor yang menggunakan informasi
perusahaan, termasuk informasi privat dalam pengungkapan sukarela inilah yang disebut
proprietary cost.
Botosan dan Harris (2000) dalam Botosan dan Stanford (2005) menemukan lebih
dari 60 persen sampel perusahaan mengungkapkan data segmen kuartalan secara
sukarela akibat menurunnya likuiditas pasar dan konsensus analis, dimana hal ini
bertujuan agar asimetri informasi antar partisipan pasar semakin berkurang. Wang et al.,
(2011) menemukan bahwa motif perusahaan menyimpan informasi penting, salah
satunya informasi mengenai variabilitas pertumbuhan laba antar segmen adalah biaya
kepemilikan (proprietary cost).
Berger dan Hann (2007) menemukan hubungan yang negatif signifikan antara
profitabilitas abnormal dengan pengungkapan informasi segmen. Saat segmen
menghasilkan profit abnormal dibandingkan rekan-rekan industri lain, kompetitor
cenderung mengikuti strategi bisnis atau pemasaran perusahaan bahkan turut berbisnis
dalam pasar dengan produk yang spesifik (dalam industri tersebut) dimana segmen yang
memiliki profit abnormal tersebut beroperasi.
Wang et al., (2011) menemukan hubungan yang negatif signifikan antara
profitabilitas abnormal dengan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen, hal ini
mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki segmen dengan profit yang abnormal
akan cenderung menyembunyikan informasi terkait variabilitas pertumbuhan laba.
Semakin rendah kecepatan profit abnormal perusahaan didorong ke bawah menuju
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tingkat pengembalian normal, diduga perusahaan sedang mengalami degradasi profit
abnormal (Berger dan Hann, 2002). Artinya semakin besar selisih profit abnormal
dengan tingkat pengembalian normal perusahaan, semakin kecil kemungkinan
perusahaan dapat menikmati profit abnormal seperti biasanya.
Perusahaan cenderung melaporkan segmen yang diagregasikan saat variabilitas
laba antar segmen lebih besar (Hayes dan Lundholm, 1996 ; Nagarajan dan Sridhar, 1996
dalam Berger dan Hann, 2002) karena jika tujuan perusahaan dalam mengagregasikan
segmen adalah untuk menyembunyikan informasi mengenai profit abnormal,
mengagregasikan segmen yang kecil dengan segmen yang besar akan menyulitkan dalam
menemukan profit abnormal segmen yang rendah (Bergen dan Hann, 2007).
Proksi yang digunakan untuk mengukur proprietary cost adalah abnormal
profitability. Manajer menanggung proprietary cost bila informasi segmen menyatakan
tingginya profitabilitas abnormal sehingga dapat menarik lebih banyak pesaing sehingga
dalam jangka panjang perusahaan tidak dapat lagi menikmati laba abnormal.
Berger dan Hann (2007) menyatakan bahwa lima poin utama dalam catatan kaki
segmen yakni sales, assets, earnings, capital expenditures dan depreciation. Earning,
yang biasanya diturunkan dari pendapatan atau asset segmen, merupakan ukuran paling
relevan dalam menilai kinerja segmen. Botosan dan Stanford (2005) juga menyatakan
bahwa proprietary information seperti revenue, pricing dan cost structure information
atas suatu lini produk dapat dijelaskan melalui pengungkapan segmen. Informasi
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen merupakan salah satu informasi yang
memiliki incremental value bagi pesaing melebihi informasi laba, sehingga jika
informasi tersebut disajikan pada pasar, kompetitor dapat menilai risiko, tingkat
pertumbuhan dan prospek di masa depan sehingga kompetitor dapat memanfaatkan
informasi ini untuk memasuki lini usaha yang sedang berkembang dan peningkatan
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jumlah kompetitor ini dapat mengancam posisi kompetitif dan mengurangi pangsa pasar
perusahaan.
Berdasarkan penjabaran penelitian diatas, bahwa proprietary cost (diproksikan
oleh abnormal profitability) dapat mengurangi tingkat pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen oleh manajer menyebabkan munculnya hipotesis sebagai
berikut :
H1 : Abnormal profit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen.
2.8.2.

Pengaruh agency cost (yang diproksikan oleh free cash flow dan current
discretionary accrual) terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan
laba antar segmen.
Teori hubungan keagenan (agency relationship) menimbulkan agency cost.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu pihak atau lebih (principal)
mengikat pihak lain (agen) untuk melaksanakan kepentingan mereka dengan
mendelegasikan beberapa pengambilan keputusan menjadi autorisasi agen (Jensen dan
Meckling, 1976). Pengawasan ekstra oleh eksternal terhadap perusahaan akan membuat
manajer menanggung agency cost. Segmen dengan kinerja yang buruk menjadi salah
satu pemicu yang dapat mengundang pengawasan lebih dari investor eksternal. Untuk
menghindari ditanggungnya agency cost, manajer cenderung menyembunyikan
informasi segmen dengan kinerja buruk dengan cara mengagregasikannya dengan
segmen berkinerja baik.
Data segmen merupakan salah satu alat yang dapat mengungkapkan kepentingan
agensi karena data segmen berisi informasi mengenai strategi diversifikasi perusahaan
dan transfer sumber daya antar divisi. Untuk menghindari pengawasan eksternal yang
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lebih terhadap perusahaan, manajemen cenderung termotivasi untuk mengagregasikan
data segmen karena informasi segmen dapat menunjukkan informasi tentang sumber
daya antar segmen, adanya segmen dengan kinerja buruk, atau hal-hal terkait agency
problem yang berhubungan dengan buruknya strategi diversifikasi yang dilakukan
manajer (Berger dan Hann, 2002). Wang et al., (2011) menyatakan bahwa terdapat
kecenderungan manajer untuk terus berinvestasi pada segmen dengan tingkat
pertumbuhan yang rendah untuk menjaga kompleksitas perusahaan dan mengarah pada
kompensasi yang lebih besar.
Berger dan Hann (2007) menguji dampak perubahan

peraturan pelaporan

segmen (dari SFAS 14 menjadi SFAS 131) pada beberapa perusahaan di Amerika
Serikat. Mereka menemukan bahwa segmen yang baru menerapkan SFAS 131
cenderung memiliki abnormal profit yang rendah dibandingkan segmen yang dahulu
menerapkan SFAS 14. Hal ini mengindikasikan manajer cenderung menolak
mengungkapkan informasi segmen yang memiliki kinerja buruk jika yang menjadi motif
utama adalah untuk menghindari pengawasan eksternal sehingga ia dapat menekan biaya
agensi.
Proksi yang digunakan untuk mengukur agency cost yaitu free cash flow dan
akrual jangka pendek diskresioner. Free cash flow didefinisikan sebagai bagian arus kas
perusahaan yang tidak dapat diinvestasikan secara menguntungkan di dalam perusahaan
(Keown, 2010). Menurut Subramanyam et al., (2010) free cash flow merupakan selisih
pengeluaran modal bersih untuk mempertahankan kapasitas produksi dengan dividen
untuk saham preferen dan saham biasa (dengan asumsi kebijakan pembayaran dividen
tunai). Arus kas yang positif mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis
setelah

penyisihan

untuk

pendanaan

dan

investasi

yang

diperlukan

untuk

mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat sekarang. Implikasi free cash flow
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dalam perusahaan yang terdiversifikasi yaitu segmen perusahaan dengan kas berlebih
cenderung mensubsidi segmen lain yang kinerjanya buruk (Berger dan Hann, 2002) serta
meningkatkan kekuasaan dan tunjangan yang didapatkannya dimana beban ditanggung
oleh pemegang saham (Keown, 2010).
Manajer

lebih

berpeluang

melakukan

aktivitas

yang

menguntungkan

kepentingannya pribadi saat free cash flow tersedia (Ross et al., 2010). Manajemen yang
memperoleh manfaat dari adanya free cash flow cenderung mengurangi pengawasan dari
pemegang saham dan pihak eksternal lainnya dengan mengurangi pelaporan informasi
segmen. Manajer pada perusahaan yang memiliki lebih banyak free cash flow cenderung
lebih termotivasi menggunakan sumber daya tersebut untuk mendanai proyek bernilai
negatif dibanding menggunakannya untuk membayar kelebihan dana tersebut kepada
pemegang saham, untuk kepentingan pribadinya (Lang et al., 1991 ; Chung et al., 2005
dalam Wang et al., 2011).
Michel Jensen dalam Keown (2010) menyatakan solusi bagi masalah free cash
flow adalah leverage yang lebih besar, misalnya dengan melakukan management buyout
– yaitu membeli kembali saham dari pemegang saham luar – dimana saat manajemen
menggunakan free cash flow perusahaan maka akan ditambahkan dengan penerimaan
dari penerbitan hutang baru. Solusi tersebut memberikan beberapa manfaat melalui
kondisi-kondisi seperti: Pertama, manajer lebih termotivasi untuk melakukan efisiensi,
karena pengembalian pribadi manajer sekarang lebih terkait dengan laba perusahaan.
Kedua, proses penggunaan leverage menyingkirkan free cash flow yang ada dalam
perusahaan sehingga proyek investasi apapun di masa akan datang harus didanai secara
eksternal. Ketiga, pembayaran bunga yang tinggi akibat leverage mengakibatkan disiplin
yang permanen pada diri manajer.
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Salah satu bentuk manajemen laba yaitu akrual jangka pendek diskresioner
karena dengan akrual, perusahaan tidak perlu menyediakan kas secara riil dimana hal ini
berbeda dengan metode cash basis. Semakin besar akrual yang dimiliki perusahaan,
maka manajemen akan semakin berpeluang melakukan manipulasi data akuntansi untuk
memenuhi kepentingan pribadinya sendiri yang bertentangan dengan tujuan investor
terhadap perusahaan tersebut. Kehadiran akrual abnormal merupakan indikator kuat
buruknya pengawasan dan berdampak pada tingginya agency cost (Richardson et al.,
2006 dalam Wang et al., 2011).
H2a : free cash flow berpengaruh negatif terhadap pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen.
H2b : current discretionary accrual berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
2.8.3.

Pengaruh external financing terhadap pengungkapan variabilitas laba antar
segmen.
External financing yang rendah biaya mampu memotivasi perusahaan untuk

mengungkapkan informasi bernilai relevan (Frankel et al., 1995 dalam Wang et al.,
2011). Terdapat hubungan yang positif antara pengungkapan sukarela variabilitas
pertumbuhan laba segmen dengan kebutuhan perusahaan terhadap external financing
(Ettredge et al., 2005:32). Penelitian Wang et al.,(2011) juga menunjukan hasil yang
positif signifikan antara insentif permbiayaan eksternal dengan pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen perusahaan. Informasi sukarela segmen
mampu mengurangi biaya modal karena dapat meningkatkan informasi pasar sehingga
membantu pasar dalam meningkatkan prediksi laba dan arus kas masa depan serta
mengurangi estimasi risiko yang melekat yang pada akhirnya akan membuat biaya untuk
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mendapatkan modal lebih rendah (Lambert et al., 2007, 2011 dalam Blanco, 2012:5).
Semakin lengkap informasi yang disediakan perusahaan atas kegiatan bisnis perusahaan,
kecenderungan perusahaan mendapatkan external financing dengan biaya murah akan
lebih besar.
H3 : External Financing berpengaruh positif terhadap pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen.
2.8.4.

Pengaruh PSAK 5 (2009) terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan
laba antar segmen.
Sebagai hasil konvergensi dengan IFRS 8, dimana IFRS 8 juga merupakan hasil

konvergensi dari SFAS 131, PSAK 5 diduga memiliki kesamaan pengaruh terhadap
pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba dengan penerapan IFRS 8 dan SFAS 131.
Kristianti (2005) meneliti dampak sebelum dan setelah PSAK 5 (2000) diterapkan untuk
mendefinisikan pengungkapan informasi segmen. Ditemukan bahwa 85,94% perusahaan
sampel positif signifikan lebih termotivasi mengungkapkan lebih banyak informasi
segmen dalam bentuk bertambahnya segmen primer, dimana 43,75% perusahaan sampel
menjadikan segmen produk sebagai segmen primer dan segmen geografis sebagai
segmen sekunder saat PSAK 5 (2000) diterapkan dibandingkan sebelum diterapkannya
PSAK 5 (2000). Sebelumnya perusahaan menerapkan PSAK 5 (1994).
Fitriany dan Aulia (2009) menemukan hubungan yang positif signifikan antara
penerapan PSAK 5 (2000) dengan forward earning response coefficient (FERC) bahwa
penerapan PSAK 5 (2000) mampu meningkatkan kemampuan pasar untuk memprediksi
laba masa akan datang yang tercermin dalam FERC. Wang et al., (2011) menemukan
bahwa SFAS 131 positif signifikan mampu meningkatkan pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen. Selain itu, Wang juga melakukan uji terhadap
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perubahan koefisien slope model sebelum dan sesudah penerapan FAS 131. Hasilnya
adalah biarpun intersep menunjukkan perubahan yang positif namun tidak terdapat
pengaruh antara earning growth variance dengan penerapan FAS 131 bagi manajemen
dalam mengungkapkan atau menyimpan variabilitas pertumbuhan laba. Ettredge et al.,
(2005) menemukan penerapan SFAS 131 secara signifikan positif dapat meningkatkan
transparansi pengungkapan profitabilitas segmen terutama informasi mengenai
diversifikasi operasi pada perusahaan multi-segmen. Pengaruh penerapan IFRS 8 pada
perusahaan dengan saham blue chip di Eropa menunjukkan dua hasil yang berbeda,
dimana secara rata-rata terjadi peningkatan pengungkapan segmen secara signifikan
walaupun mayoritas perusahaan mengungkapkan jumlah segmen yang sama dari
sebelumnya. Hasil lainnya yaitu pengungkapan yang dilaporkan lebih baik dan terjadi
peningkatan pengungkapan pada kelompok segmen berdasarkan area geografis.
H4 : Penerapan PSAK 5 (2009) berpengaruh positif terhadap pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
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Tabel 2.2 Perbedaan Penelitian
No Fokus Penelitian

Penulis

Variabel

1 Pengaruh SFAS 14 Botosan Variabel Dependen:
dan
SFAS
131 et al.,
Pengungkapan
terhadap
insentif
(2005)
segmen menurut
manajer
dalam
SFAS 14 dan SFAS
menutupi informasi
131.
segmen
dan
dampaknya terhadap
Variabel Independen:
keluasan
lingkup
informasi analis.
Proprietary cost, firm
performance,
concensus,
uncertainty, and
squared error in the
mean forecast.
2 Pengaruh perubahan Berger et
standar
pelaporan al.,
segmen (dari SFAS
14 ke SFAS 131) (2007)
terhadap dua motif
manajer
dalam
menutupi
laba
segmen
yaitu
proprietary cost dan
agency cost.

Hasil
Perusahaan yang menerapkan SFAS
No. 14 sebagai perusahaan singlesegment ditemukan menyembunyikan
operasi segmen sekunder yang lebih
menguntungkan dibanding operasi
utama mereka dalam pasar yang
kurang kompetitif untuk menjaga
laba, bukan karena untuk menutupi
kinerja
yang
buruk.
Dampak
penerapan SFAS 131 bagi cakupan
informasi
analis
yaitu
dapat
meningkatkan keandalan data publik
untuk analis.

Variabel Dependen:

Segmen
yang
awalnya
tidak
diungkapkan kemudian diungkapkan
Jumlah informasi
cenderung memiliki profit abnormal
segmen baru yang
lebih rendah dibandingkan segmen
diungkapkan.
lama ketika motif agency cost
mendominasi,
hal
ini
mengindikasikan bahwa manajer
Variabel Independen: memanfaatkan kebebasan dalam
SFAS
14
untuk
kepentingan
Agency cost, return on pribadinya
dengan
menutupi
sales, index
informasi yang negatif.
herfindahl, profit
Tidak
diungkapkannya
semua
adjustment, PER,
informasi
menjadi
hasil
dari
konflik
earning persistence,
antara
manajemen
industry aggregation, kepentingan
ratio of segment sales dengan pemegang saham.
to firm sales, segment
diversity, firm size,
market book value.
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No

Fokus Penelitian

Penulis

Variabel

3 Pengaruh insentif yang Wang et
memotivasi
manajer al.,
dalam menutupi atau
(2011)
mengungkapkan
variabilitas
pertumbuhan laba antar
segmen, sebelum dan
sesudah
penerapan
SFAS 131. Faktorfaktor yang diduga
berdampak
tersebut
antara
lain
proksi
proprietary cost, agency
cost,insentif pendanaan,
dan
periode
pengungkapan segmen
GAAP
(SFAS 131
versus SFAS 14).

Variabel Dependen:

Pisano dan
4 Determinan
pengungkapan segmen, Landriani
pengaruh implementasi (2010)
IFRS 8 dibandingkan
dengan pengungkapan
menggunakan IAS 14-R

Variabel Dependen:

Hasil

Keputusan manajer untuk
mengungkapkan pertumbuhan
Earning Growth
laba
setiap
segmen
Variance
dipengaruhi oleh empat proksi
yaitu proprietary cost, agency
Variabel Independen:
cost, financing incentives, dan
SFAS
131
Abnormal profitability, penerapan
Reporting
Disaggregated
indeks herfindahl,
Information about a Business
intensive capital, free
Enterprise.
cashflow, accrual,
external financing, FAS
131

Perusahaan yang berada pada
industri kompetitif cenderung
Pengungkapan segmen memiliki
tingkat
dan variabilitas
pengungkapan segmen yang
pengungkapan segmen lebih
tinggi,
sedangkan
perusahaan.
perusahaan yang berada pada
industri
yang
kurang
Variabel Independen:
kompetitif
cenderung
jumlah
item
Indeks Herfindahl, four- mengurangi
firm concentration ratio informasi segmen menurut
IFRS
8,
dibandingkan
(CR4).
pengungkapan
informasi
Variabel Kontrol:
segmen yang diungkapkan
sebelumnya.
Ukuran perusahaan,
hutang, profitability,
jumlah segmen.

Sumber: Analisis Peneliti.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Jenis dan Objek Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi empiris. Penelitian studi empiris

dilakukan berdasarkan data-data eksperimental dari hasil pengamatan, pengalaman, trial
and error (uji coba) dan juga menggunakan ke lima panca indera manusia sehingga
orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Sugiyono, 2010).
Objek penelitian ini adalah perusahaan di industri consumer goods yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2012 dan mengacu pada perusahaan-perusahaan
yang tercatat di dalam Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA) tahun
2010 – 2012.
3.2

Metode Pengumpulan Data
Data yang akan dihimpun oleh penulis yaitu data sekunder berupa laporan

tahunan auditan yang penulis peroleh dari website Bursa Efek Indonesia (IDX), situs
resmi masing-masing perusahaan serta koleksi laporan keuangan tahunan yang terdapat
di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM). Data lainnya yang digunakan adalah berasal
dari buku-buku dan literatur yang terdapat pada perpustakaan dan media internet sebagai
teori pendukung.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di
BEI selama periode tahun 2010 – 2012. Metode pengambilan sampel dengan
menggunakan metode purposive sampling dimana sampel dipilih secara sengaja
dikarenakan beberapa pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan
antara lain :
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1.

Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam
kategori perusahaan consumer goods berdasarkan Jakarta Stock Exchange
Industrial Classification (JASICA) tahun 2010 – 2012 yang memiliki data
lengkap untuk keseluruhan variabel serta laporan tahunan perusahaan di website
IDX dan/atau di website masing-masing perusahaan.

2.

Perusahaan tidak delisting selama periode penelitian.

3.

Perusahaan memiliki lebih dari satu segmen usaha.

4.

Perusahaan

mencantumkan

informasi

segmen

usaha

dan

tidak

hanya

mencantumkan informasi segmen geografis.
3.3

Variabel Penelitian & Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)
3.3.1.1 Earning Growth Variance (EGRWVAR)
Mengacu pada penelitian Wang (2011), variabel terikat (dependen) dalam
penelitian ini adalah varibilitas pertumbuhan laba antar segmen (Earning Growth
Variance / EGRWVAR). Pertumbuhan laba tiap segmen yaitu selisih laba operasi
segmen tahun t dengan laba operasi segmen tahun t-1 lalu dibagi dengan total penjualan
bersih segmen tahun sebelumnya. Variabilitas pertumbuhan laba merupakan rentang
pertumbuhan laba, yaitu selisih pertumbuhan laba segmen tertinggi dengan pertumbuhan
laba segmen terendah. Laba operasi merupakan selisih antara pendapatan dengan beban
operasi (Subramanyam et al., 2010). Penggunaan laba operasi dalam menghitung
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen dikarenakan laba operasi lebih menekankan
pada akun-akun yang mempengaruhi aktivitas bisnis regular perusahaan serta lebih dapat
diandalkan oleh para analis dalam membantu mereka menilai ketidakpastian yang
mempengaruhi waktu dan jumlah perkiraan arus kas masa depan (Kieso, 2010).
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3.3.2 Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain proprietary cost yang diproksikan
oleh abnormal profitability, agency cost yang diproksikan oleh free cash flow dan
current discretionary accrual, external financing, dan PSAK 5 (2009).
3.3.2.1 Abnormal Profitability
Abnormal profitability akan berkurang dalam jangka panjang sebagai dampak
terjadinya proprietary cost

dimana saat informasi segmen menyatakan tingginya

profitabilitas abnormal hal tersebut berpotensi dapat menarik lebih banyak kompetitor
untuk menduplikasi strategi bisnis perusahaan dan masuk ke dalam persaingan pasar
yang spesifik, mengurangi pangsa pasar perusahaan, mengurangi laba operasi dan dalam
jangka panjang perusahaan tidak dapat mendulang profit abnormal. Profit abnormal
diperoleh dengan menghitung rata-rata ROA tiga tahun terakhir dikurangi rata-rata ROA
tertimbang industri consumer goods tiga tahun terakhir (pada periode yang sama).
3.3.2.2 Free Cash Flow
Free cash flow merupakan arus kas yang tersisa setelah digunakan untuk merawat
aset dan membiayai investasi baru (Richardson, 2005:2). Sesuai dengan penelitian Wang
et al., (2011) free cash flow diukur dengan :
Free Cash Flow =

–

–

(3.1)

3.3.2.3 Current Discretionary Accrual
Current discretionary accrual merupakan prediktor terbaik untuk menghitung
kinerja pengembalian saham selama tiga tahun terakhir (Teoh et al., 1998b:1936).
Current discretionary accrual merupakan akrual diskresioner yang tidak menggunakan
depresiasi akrual sehingga tidak memasukkan PPE (property, Plant and Equipment)
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dalam perhitungannya (Teoh et al., 1998a dan 1998b dalam Kothari, 2001:11).
Perhitungan current discretionary accrual yaitu (Kothari, 2005 dalam Bestari, 2011) :
TAcc/TAt-1 = α0/TAt-1 + α1 (ΔRev-ΔRec)/TAt-1 + α2 ROAt-1 + ε

(3.2)

Keterangan :
TAcc

: total akrual

TAt-1

: total aset pada tahun sebelumnya

ΔRev

: selisih pendapatan tahun t dengan t-1

ΔRec

: selisih piutang tahun t dengan t-1

ROAt-1

: return on asset pada tahun t-1

ε

: error, yang akan menjadi nilai current discretionary
accrual

3.3.2.4 External Financing
External financing dengan biaya rendah (low cost financing) dapat menjadi motif
manajer untuk lebih luas mengungkapkan informasi penting mengenai operasi
perusahaannya. Wang et al., (2011) menyatakan untuk mengukur external financing
yaitu dengan menjumlahkan pembiayaan modal eksternal dengan pembiayaan hutang
eksternal.
External Financing =

(3.3)

External Equity Financing = (penjualan common stock + penjualan preffered stock) –
(pembelian common stock + pembelian preffered stock) – dividen kas.
External Debt Financing = hutang jangka panjang – pembayaran hutang jangka panjang
– perubahan hutang jangka pendek.
3.3.2.5 PSAK 5 (2009)
Standar akuntansi di Indonesia yang mengatur pelaporan segmen yaitu PSAK 5
(revisi 2009). Penerapan PSAK 5 (2009), yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011,
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diduga berpengaruh terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen
karena

PSAK

mengungkapkan

5 (2009)
informasi

mensyaratkan
segmen

perusahaan

usahanya

untuk

maupun

lebih

segmen

luas
menurut

dalam
area

geografisnya. Wang et al., (2011) menggunakan periode sebelum dan sesudah penerapan
SFAS 131 sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen pada perusahaan multi-segmen. Pada penelitian ini,
sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, menggunakan PSAK 5 (2009)
sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pengungkapan variabilitas pertumbuhan
laba antar segmen. Pengukuran PSAK 5 (2009) menggunakan variabel dummy yaitu 1
jika perusahaan menerapkan PSAK 5 (2009) pada 2011 dan 0 untuk PSAK 5 (2000)
yang diterapkan perusahaan sebelum 2011.
3.3.3 Variabel Kontrol (Control Variable)
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel kontrol agar hasil
penelitian dapat lebih diandalkan dan sesuai dengan penelitian Wang et al., (2011).
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga
hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar
yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu : ukuran
perusahaan, jumlah segmen, dan return on sales variance (ROSVAR). Variabel-variabel
kontrol tersebut merupakan variabel yang ditemukan berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen pada penelitian terdahulu
(Wang et al., 2011).
3.3.3.1 Ukuran Perusahaan
Menurut Wang et al., (2011) dan Ettredge et al., (2006) perusahaan yang
memiliki jumlah aset lebih besar dan kompleksitas yang lebih tinggi lebih cenderung
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memiliki kemampuan dalam menjelaskan laporan segmen dan mengembangkan rencana
alokasi biaya yang menutupi perbedaan pertumbuhan laba antar segmen dengan cara
mengalokasikan asetnya. Hal ini menunjukan hubungan yang negatif antara variabilitas
antar segmen dengan ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan dihitung dengan
nilai logaritma total asset (Wang et al., 2011; Berger dan Hann, 2002; Ettredge et al.,
2006).
3.3.3.2 Jumlah Segmen
Jumlah segmen menggambarkan heterogenitas dan diversifikasi lini bisnis suatu
perusahaan sehingga ketika semakin banyak jumlah segmen yang diungkapkan makan
pertumbuhan laba antar segmen pun semakin bervariasi (Bestari dan Siregar, 2011). Hal
ini mengindikasikan adanya hubungan yang positif antara jumlah segmen dengan
pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen. Maka dari itu, perusahaan
multi-segmen diduga memiliki jumlah segmen yang bervariasi dan diduga berpengaruh
positif terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen. Agar hasil
penelitian tidak bias maka jumlah segmen akan dikontrol yakni dalam penelitian ini
hanya berfokus pada perusahaan yang melaporkan jumlah segmen > 1 segmen sehingga
perusahaan dengan single-segment tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Jumlah
segmen diukur oleh berapa banyak jumlah segmen operasi usaha yang dilaporkan oleh
perusahaan (NSEG) dan tidak mengikutsertakan segmen berdasarkan area geografis.
3.3.3.3 Return on Sales Variance (ROSVAR)
Wang et al., (2011) menggunakan return on sales variance yang merefleksikan
perbedaan tingkat keuntungan antar segmen yakni dengan mengurangkan laba operasi
maksimum segmen dengan laba operasi minimum segmen kemudian dibagi dengan
penjualan bersih segmen. Perbedaan keuntungan antar segmen ini diduga memiliki
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pengaruh positif terhadap pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen
perusahaan dimana semakin besar perbedaan keuntungan antar segmen maka semakin
besar pula variasi pertumbuhan laba antar segmen.
.

ROSVAR =

–

.

(3.4)

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
No

1.

1.

2.

Variabel /
Indikator

Rumus

Skala

Variabel
Terikat
(Dependen)
Variabilitas
Pertumbuhan
Laba Antar
Segmen
(EGRWVAR)

–

Variabel
Bebas
(Independen)
Proprietary
Cost
Abnormal
Profitability
(ABNPRFT)

Rasio

– Weighted Average of Industry ROA

Rasio

Agency Cost
Free Cash
Flow
(FREECF)

–

Current
Discretionary
Accrual
(ACCRUAL)

1

0

1

1

External
Financing
(EXTFIN)
PSAK 5
4.
(2009)
Sumber: Analisis Peneliti.

Rasio

–

2

1

ɛ

Rasio

Rasio

3.

1, menerapkan PSAK 5 2009 setelah 2011; 0, lainnya
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Ordinal

No

Variabel /
Indikator

Rumus

Skala

Variabel
Kontrol
1.
2.

Ukuran
Perusahaan
(LNAT)
Jumlah
Segmen
(NSEG)

Rasio

.

Nominal

Return on
Sales
3.
Variances
(ROSVAR)
Sumber: Analisis Peneliti.

3.4

Metode Analisis Data

3.4.1

Statistik Deskriptif

.

–

.

Rasio

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh untuk
masing-masing variabel penelitian tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
umum. Statistik deskriptif berusaha menggambarkan atau menjelaskan berbagai
karakteristik data seperti rata-rata (mean), maksimum (max), dan minimum (min),
standar deviasi, skewness, dan kurtosis yang dikelompokkan menurut variabel ataupun
periode (Lubis, 2011).
3.4.2 Teknik Pengolahan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data panel atau pooled
data yang terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode. Data panel atau
pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan data cross section
(Widarjono, 2009). Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data
panel antara lain data panel merupakan gabungan data time series dan data cross section
sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan
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derajat kebebasan (degree of freedom) yang lebih besar, dan dapat mengatasi masalah
yang timbul ketika terdapat masalah penghilangan variabel (omitted variable).
3.4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel
Terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model
regresi dengan data panel antara lain common effect, fixed effect, dan random effect
(Widarjono, 2009). Metode common effect merupakan teknik yang paling sederhana
untuk mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan
cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan
antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode Ordinary Least Square
(OLS) untuk mengestimasi data panel. Metode fixed effect merupakan teknik
mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap
adanya perbedaan intersep. Penggunaan variabel dummy di dalam model fixed effect
bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Tetapi hal
ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom)
yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter (Widarjono, 2009).
Menurut Widarjono (2009) sesuai dengan jenis data yang digunakan, terdapat
beberapa uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk
mengetahui regresi data panel, antara lain :
1. Melakukan estimasi dengan fixed effect
2. Melakukan uji Chow (Pool vs Fixed Effect) dengan hipotesis :
H0 : Menggunakan model pool (common)
H1 : Menggunakan model fixed effect
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (common) tanpa
variabel dummy atau fixed effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah
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sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar
perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji statistic F. Jika H0 tidak
dapat ditolak, maka pengujian selesai sampai pada uji Chow saja.
3. Estimasi dengan Random Effect
4. Melakukan uji Hausman (Random vs Fixed Effect) dengan hipotesis :
H0 : Menggunakan model random effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah lebih
tepat menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan
pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect
dan Generalized Least Square (GLS) lebih efisien sedangka penggunaan metode OLS
tidak efisien, dilain pihak alternatifnya metode OLS efisien sedangkan metode GLS tidak
efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak
berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.
Jika H0 tidak dapat ditolak, maka pengujian selesai sampai uji Hausman saja namun jika
H0 ditolak maka menggunakan model Fixed Effect.
3.4.4 Uji Asumsi Klasik
Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, diperlukan uji Best Linear
Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasiknya dengan metode
Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model regresi
dikatakan BLUE apabila tidak terdapat multikolinearitas, heterokedastisitas, dan
autokorelasi. Pengujian BLUE ini dilakukan dengan menggunakan software Eviews
versi 7.
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3.4.4.1 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas menunjukkan hubungan antara variabel bebas dalam suatu
regresi. Untuk menciptakan suatu model regresi yang baik, antar variabel bebas dalam
model tersebut tidak boleh terdapat multikolinearitas sebab multikolinearitas dapat
menyebabkan bias pada hasil penelitian, terutama dalam proses pengambilan kesimpulan
mengenai pengaruh pada uji parsial atau uji t masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikat. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yang kuat dalam penelitian
ini dapat dilihat dari nilai korelasinya yaitu dibawah 0,85. Apabila nilai korelasi lebih
besar dari 0,85 maka dapat ditarik kesimpulan terdapat multikolinearitas yang kuat
antara variabel bebas. Apabila terdapat multikolinearitas dalam model regresi, maka
variabel bebas yang memiliki multikolinearitas akan dikeluarkan dari model regresi dan
kemudian mengidentifikasi variabel bebas lain yang tidak memiliki multikolinearitas
untuk membantu penelitian (Widarjono, 2009).
3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk meguji apakah dalam regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dinamakan
homoskedastisitas dan jika berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi yang
baik

adalah

yang

termasuk

homokedastisitas

atau

yang

tidak

mengalami

heterokedastisitas. Terdapat beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya
heterokedastisitas, salah satunya dengan mengguanakan uji White yakni dengan melihat
probabilitas Chi Squares (Widarjono, 2009). Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu
disusun hipotesis, antara lain :
H0 : Tidak ada heteroskedastisitas
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H1 : Ada heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Observation*R-Square lebih besar dari α
= 5% maka H0 tidak dapat ditolak, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam
penelitian.
3.4.4.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan hubungan antar residual satu observasi dengan residual
observasi lainnya. Autokorelasi lebih berpotensi timbul pada data yang bersifat runtut
waktu karena berdasarkan sifatnya, data masa akan datang dipengaruhi oleh data pada
masa-masa sebelumnya. Tetapi dimungkinkan autokorelasi juga dijumpai pada data yang
bersifat antar objek (cross section).Autokorelasi dapat berbentuk autokorelasi positif dan
autokorelasi negatif (Widarjono, 2009).
Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak
layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan
uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini
sebagai berikut :
Ho : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari
Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada
autokorelasi (Widarjono, 2007).
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3.4.5 Model Penelitian
Uji hipotesa dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda
(multiple regression). Model regresi berganda atau model regresi majemuk merupakan
suatu model regresi yang terdiri atas lebih dari satu variabel independen.Analisis ini
dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain abnormal profit, indeks
Herfindahl, free cash flow, current discretionary accrual, external financing, pengaruh
PSAK 5 (2009).
Untuk mengetahui pengaruh variabel independen proprietary costs, agency costs,
external financing, dan pengaruh PSAK 5 (2009) terhadap variabel dependen variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
EGRWVARit = β0 + β1ABNPRFTit + β2FREECFit + β3ACCRUALit +
Β4EXTFINit + β5PSAK5(2009)it + β6LNATit + β7NSEGit + β8ROSVARit +
εit

Adapun ekspektasi tanda koefisien dari model di atas adalah β1 < 0, β2 < 0, β3 < 0, β4 > 0,
β5 > 0, β6 < 0, β7 > 0, β8 > 0

Dengan keterangan masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
EGRWVARit

= variabilitas pertumbuhan laba antar segmen pada
perusahaan i pada tahun t

ABNPRFTit

= abnormal profit pada perusahaan i pada tahun t

FREECFit

= free cash flow pada perusahaan i pada tahun t

ACCRUALit

= current discretionary accrual pada perusahaan i pada
tahun t

EXTFINit

= external financing pada perusahaan i pada tahun t

PSAK5(2009)it

= pengaruh PSAK 5 (2009) pada perusahaan i pada tahun t

LNATit

= ukuran perusahaan pada perusahaan i pada tahun t

NSEGit

= jumlah segmen pada perusahaan i pada tahun t

ROSVARit

= return on sales variance pada perusahaan i pada tahun t

εit

= error pada perusahaan i pada tahun t
63
Analisis Faktor..., Hanna Meylona Rosalin, Ak.-IBS, 2014

3.4.6 Pengujian Hipotesa
3.4.6.1 Uji F (Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (abnormal
profitability, free cash flow, current discretionary accrual, external financing, dan PSAK
5 (2009)) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen (Earning Growth Variance). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan
probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar
5%. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut (Widarjono, 2009):
Jika probabilitas (signifikan) > 5% , maka H0 tidak dapat ditolak dan Ha ditolak
Jika probabilitas (signifikan) < 5% , maka H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak
3.4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) dapat mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari
persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan
oleh semua variabel independen (Widarjono, 2009). Nilai R2 memiliki interval mulai dari
0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar nilai R2 (mendekati 1), semakin baik model
regresi tersebut yang berarti variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan
variasi dari variabel dependen. Semakin kecil nilai R2 (mendekati 0) berarti variabel
independen secara keseluruhan semakin tidak dapat menjelaskan variasi dari variabel
dependen.
3.4.6.3 Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (abnormal
profitability, free cash flow, current discretionary accrual, external financing, dan PSAK
5 (2009)) secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
(Earning Growth Variance) dengan asumsi nilai variabel yang lain konstan. Pengujian
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ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing
koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 10%, 5% dan 1%. Kriteria pengujiannya
sebagai berikut:
Jika probabilitas (signifikan) > 10%, 5%, dan 1% maka H0 tidak dapat ditolak
dan Ha ditolak
Jika probabilitas (signifikan) < 10%, 5% dan 1% maka H0 ditolak dan Ha tidak
dapat ditolak.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam kategori perusahaan consumer
goods berdasarkan Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA) tahun
2010 – 2012 yang memiliki data lengkap untuk keseluruhan variabel serta laporan
tahunan perusahaan di website IDX dan/atau di website masing-masing perusahaan.
Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan oleh
penulis, maka diperoleh sebanyak 25 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian
ini. Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 4.1.berikut ini :
Tabel 4.1. Sampel Perusahaan
No.
1

Kode JASICA
ADES

Nama Perusahaan
Akasha Wira International

2

AISA

Tiga Pilar Sejahtera Food

3

CEKA

Cahaya Kalbar

4

INDF

Indofood Sukses Makmur

5

MYOR

Mayora Indah

6

PSDN

Prasidha Aneka Niaga

7

SKLT

Sekar Laut

8

STTP

Siantar TOP

9

ULTJ

Ultra Jaya Milk

10

GGRM

Gudang Garam

11

RMBA

Bentoel International Investama

12

DVLA

Darya-Varia Laboratoria

13

INAF

Indofarma

14

KAEF

Kimia Farma

15

KLBF

Kalbe Farma

16

MERK

Merck
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17

PYFA

Pyridam Farma

18

SCPI

Schering Plough Indonesia

19

TSPC

Tempo Scan Pacific

20

MBTO

Martina Berto

21

MRAT

Mustika Ratu

22

UNVR

Unilever Indonesia

23

KDSI

Kedawung Setia Industrial

24

KICI

Kedaung Setia Industrial

25
LMPI
(Sumber : Data diolah Penulis)

Langgeng Makmur Industri

Informasi yang terkandung di dalam tabel 4.1 di atas adalah perusahaan
consumer goods menurut JASICA yang menjadi objek penelitian ini. Pada tabel 4.2
dengan total objek penelitian sebanyak 25 perusahaan dan periode pengamatan penelitian
yaitu sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, sehingga didapatkan total observasi pada
penelitian adalah sejumlah 75 observasi. Berikut merupakan tabel 4.2 ikhtisar pemilihan
sampel.
Tabel 4.2 Ikhtisar Pemilihan Sampel
No.

Kriteria
Perusahaan consumer goods yang listed di Bursa Efek Indonesia menurut Jakarta Stock
Exchange Industrial Classification (JASICA) 2010

Jumlah

2

Perusahaan dengan laporan tahunan serta data untuk keseluruhan variabel tidak lengkap

(1)

3

Perusahaan yang delisting selama periode penelitian

(4)

4

Perusahaan dengan satu segmen usaha

(4)

5

Perusahaan hanya menampilkan segmen geografis
TOTAL FIRM

(1)

1

TOTAL FIRM YEAR (2010 – 2012)
(Sumber : Olahan Penulis)
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35

25
75

4.2

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif
Variabel
Variabel Dependen
proksi
Proprietary
Cost
Variabel
Independen

proksi
Agency Cost

EGRWVAR

Rata-rata
-0.015881

Median
0.0188

Max
0.5439

Min
-1.2454

Std. Dev
0.299674

ABNPRFT

-0.001573

-0.022001

0.313494

-0.138788

0.090953

FREECF

-0.020835

-0.010463

0.180904

-0.298552

0.100548

ACCRUAL

-0.003252

-0.011618

0.148276

-0.192873

0.063203

EXTFIN

0.688802

0.746028

0.914024

0.101443

0.159654

LNAT

27.93551

27.47333

31.71404

25.17694

1.717004

proksi
External
Financing

NSEG

2.830769

2

6

2

1.008855

ROSVAR

0.040008

0.036957

0.21677

-0.282268

0.093181

Jumlah Sampel yang
Mengungkapkan Perbedaan
Pertumbuhan Laba
(EGRWVAR) antar Segmen
Positif

Jumlah Sampel yang
Mengungkapkan Perbedaan
Pertumbuhan Laba
(EGRWVAR) antar Segmen
Negatif

Total
Sampel

18

7

25

16

9

25

Variabel Kontrol
(Sumber: Olahan Penulis)

Panel B – Binary Variable
Variabel Jumlah Segmen Jumlah Sampel
NSEG

Persentase

2
3
4

11
7
6

44%
28%
24%

6
TOTAL

1
25

4%
100%

(Sumber: Olahan Penulis)

Panel C – Dummy Variable
Variabel
Independen
(PSAK 5_2009)
1, menerapkan
PSAK 5 (2009)
setelah 2011
0, lainnya (2010)
(Sumber: Olahan Penulis)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel perbedaan
pertumbuhan laba antar segmen atau Earning Growth Variance (EGRWVAR) pada
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perusahaan consumer goods yang termasuk dalam JASICA tahun 2010-2012 adalah
sebesar -1,1588%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perbedaan pertumbuhan
laba antar segmen negatif dan tidak begitu jauh. Namun jika dilihat dari rentang nilai
tertinggi (max) dan terendah (min) yang cukup jauh dimana EGRWVAR tertinggi
mencapai 54,39% yang dihasilkan oleh Prasidha Aneka Niaga Tbk. tahun 2010 dan
EGRWVAR terendah yaitu -124,54% terjadi pada Sekar Laut Tbk. pada tahun 2010,
secara akumulatif rentang perbedaan pertumbuhan laba antar segmen yang cukup besar
ini disebabkan karena adanya beberapa segmen dalam satu perusahaan yang memiliki
pertumbuhan laba yang positif dan juga negatif. Sedangkan standar deviasi EGRWVAR
industri consumer goods periode 2010-2012 adalah sebesar 29,9674%. Hal ini
menunjukkan tingkat perbedaan pertumbuhan laba antar segmen yang sangat bervariasi.
Variabel Abnormal Profit (ABNPRFT) dalam penelitian ini yaitu rata – rata 0,1573%. Hasil negatif ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mengungkapkan
nilai keuntungan abnormal yang rendah dan berada di bawah rata-rata keuntungan
abnormal industri. Rentang nilai keuntungan abnormal pada sampel yang cukup besar
serta median yang berada di antara kedua nilai tersebut membuat nilai keuntungan
abnormal tersebar secara merata dimana proporsi perusahaan yang melaporkan
keuntungan abnormal di bawah rata-rata industri hampir sebanding dengan proporsi
perusahaan yang melaporkan keuntungan abnormal di atas industri. Selain itu, variasi
nilai keuntungan abnormal yang besar terlihat dari nilai standar deviasi yang cukup besar
yaitu 0,090953. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan abnormal yang
dilaporkan perusahaan cukup beragam.
Rata-rata variabel Free Cash Flow (FREECF) yang dilaporkan perusahaan yaitu
bernilai negatif dimana hal ini mengindikasikan rata-rata perusahaan tidak kelebihan free
cash flow, diluar yang digunakan untuk mendanai proyek atau investasi perusahaan.
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Nilai FREECF yang negatif menunjukkan bahwa manajemen cenderung melakukan
investasi baru atau melakukan belanja modal lainnya. Median yang berada dipertengahan
rentang nilai maksimum dan minimum FREECF yang tergolong jauh mengindikasikan
bahwa persebaran nilai FREECF yang diungkapkan cukup merata antara perusahaan
yang mengungkapkan nilai FREECF negatif dengan perusahaan yang mengungkapkan
FREECF positif. Selain itu nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa
nilai FREECF perusahaan sampel cukup bervariasi.
Variabel Current Discretionary Accrual (ACCRUAL) memiliki rata – rata
sebesar -0,00325. Nilai ACCRUAL yang negatif dan mendekati nol ini menunjukkan
bahwa rata-rata manajemen perusahaan cenderung melakukan manajemen laba yang
menurunkan laba dengan memanfaatkan current discretionary accrual. Jika dianalisis
lebih dalam, jumlah sebaran perusahaan yang memiliki nilai ACCRUAL positif dengan
negatif cukup seimbang sehingga rata-rata nilai ACCRUAL yang diperoleh mendekati
nol. Selain itu, nilai median yang cenderung mendekati nilai minimum menunjukkan
bahwa rata-rata perusahaan didominasi oleh perusahaan yang melakukan manipulasi
informasi keuangan dengan menurunkan jumlah laba. Nilai standar deviasi yang
cenderung rendah mengindikasikan ACCRUAL antar perusahaan tidak terlalu bervariasi
dan cenderung didominasi oleh perusahaan yang melakukan manipulasi informasi
keuangan dengan menurunkan jumlah laba.
Variabel External Financing (EXTFIN) menghasilkan nilai rata-rata 0.688802
dimana nilai positif ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan cenderung melakukan
penambahan external financing pada periode penelitian, baik pembiayaan baru yang
berasal dari equity financing maupun debt financing. Hal tersebut ditunjukkan oleh
dominasi perusahaan yang mengeluarkan saham-saham baru (dari sisi equity financing)
dan menambah hutang jangka panjang (dari sisi debt financing). Jika dilihat dari nilai
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minimumnya, tidak terdapat nilai yang negatif. Artinya seluruh perusahaan sampel pada
periode penelitian melakukan penambahan external financing. Nilai median yang berada
di tengah rentang maksimum dan minimum yang cukup jauh serta standar deviasi yang
besar menunjukkan bahwa nilai penambahan external financing tersebar merata dan
cukup beragam.
Terkait variabel PSAK5_2009 dalam penelitian ini pada Panel C menunjukkan
pada periode sebelum penerapan PSAK 5 (2009) yaitu tahun 2010, jumlah perusahaan
yang mengungkapkan perbedaan pertumbuhan laba antar segmen positif yaitu 16
perusahaan dan perusahaan yang mengungkapkan pertumbuhan laba antar segmen
negatif yaitu 9 perusahaan. Pada periode setelah penerapan PSAK 5 (2009) yaitu tahun
2011 dan 2012 jumlah perusahaan yang mengungkapkan perbedaan pertumbuhan laba
antar segmen positif, masing-masing ada 15 dan 18 perusahaan. Sedangkan jumlah
perusahaan yang mengungkapkan perbedaan pertumbuhan laba antar segmen negatif
pada tahun 2011 dan 2012 yaitu masing-masing 10 dan 7 perusahaan. Hal ini
menunjukkan, pada periode sebelum dan sesudah tahun implementasi PSAK 5 (2009)
yaitu dari 2010 ke 2011, perusahaan yang mengungkapkan perbedaan pertumbuhan laba
antar segmen positif berkurang. Faktor yang paling dominan adalah pada masa transisi
tersebut, beberapa segmen yang mengalami kinerja buruk harus dilaporkan sebagai
segmen operasi mengingat kriteria segmen yang dilaporkan meningkat jumlahnya
menurut PSAK 5 (2009). Jumlah perusahaan yang mengungkapkan perbedaan
pertumbuhan laba antar segmen positif pada 2012, yakni setahun setelah periode wajib
penerapan PSAK 5 (2009) yang dimulai tahun 2011, mengalami peningkatan yaitu
sebanyak 18 perusahaan. Standar deviasi variabel PSAK5_2009 ini cukup besar nilainya,
artinya dispersi atau persebaran data cukup merata.
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Pada penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol, yang pertama yaitu ukuran
perusahaan (LNAT) yang menghasilkan rerata 27,93551. Nilai rata-rata yang besar ini
mengindikasikan bahwa sampel penelitian didominasi oleh perusahaan dengan jumlah
aset yang relatif besar. Variabel kontrol yang berikutnya yaitu jumlah segmen yang
dilaporkan(NSEG), rata-rata jumlah segmen perusahaan yaitu berjumlah 2 segmen. Nilai
median yang tidak begitu besar pada rentang yang pendek, dimana jumlah segmen
minimum 2 dan jumlah segmen maksimum 6, menunjukkan bahwa kisaran jumlah
segmen umumnya terkonsentrasi pada jumlah segmen 2 hingga 4. Persentase perusahaan
yang mengungkapkan jumlah segmen 2-4 sangat mendominasi yakni sebesar 96% dari
jumlah sampel. Sisanya hanya 4% dari sampel yang melaporkan segmen sejumlah 6
segmen.
Variabel kontrol ketiga yaitu return on sales variance (ROSVAR) yang
menghasilkan nilai rata-rata 0,040008 dimana nilai ini menjelaskan bahwa perbedaan
tingkat keuntungan antar segmen relatif rendah. Nilai median yang cukup kecil pada
rentang yang jauh menunjukkan mayoritas perusahaan memiliki perbedaan laba operasi
antar segmen yang rendah. Standar deviasi yang besar mengindikasikan bahwa
perbedaan keuntungan antar segmen dalam perusahaan yang cukup bervariasi. Secara
keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai variabel dependen dan
independen dalam penelitian ini cukup bervariasi.
4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel
Sebelum melakukan regresi pada data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan
jenis model estimasi yang akan digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel.
Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi
dengan data panel, yaitu pendekatan common effect, fixed effect,dan random effect.
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Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama
dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan
jenis pendekatan common effect atau fixed effect, jika tidak ditemukan tingkat
probabilitas sesuai dengan ketentuan maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman
untuk menentukan apakah jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu berupa random
effect ataukah fixed effect. Tabel 4.4 adalah hasil dari Uji Chow yang telah dilakukan
pada model penelitian.
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

2.716550
72.215383

d.f.

Prob.

(24,32)
24

0.0044
0.0000

Sumber : Hasil Output program Eviews yang di olah

Berdasarkan tabel Redundant Fixed Effects Tests pada tabel 4.4 dapat dilihat
bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar
0.0000, yang memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada pada < 0.05 sehingga Ho
ditolak. Dikarenakan Ho ditolak, maka Ha diterima atau model yang digunakan adalah
efek tetap (Fixed Effect). Apabila Ho diterima, maka pengujian model data panel hanya
berhenti sampai Chow Test dan artinya model Common Effect yang digunakan. Namun
dikarenakan nilai Chi Square < 0,05 yang artinya Ho ditolak, maka pengujian tidak
berhenti sampai Uji Chow.
Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya yaitu Uji Hausman yang bertujuan
untuk menentukan model mana yang paling sesuai antara Fixed Effect atau Random
Effect. Perbedaan antara Fixed Effect dan Random Effect adalah jika Fixed Effect
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menggunakan intercept untuk mengetahui perbedaan antar individu dan atau waktu,
sedangkan Random Effect menggunakan error untuk mengetahui perbedaan antar
individu dan atau waktu dalam suatu model penelitian.
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Pada Model Penelitian
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

14.548961

8

0.0685

Test Summary
Cross-section random

Sumber :Hasil Output program Eviews yang di olah

Hasil pengujian Uji Hausman pada tabel 4.5 menunjukkan nilai probability dari
baris Cross-section random adalah 0.0685 yang artinya Ho tidak dapat ditolak apabila
Probability > 0.05. Berdasarkan Probability pada baris Cross-section random tersebut
maka Ho tidak dapat ditolak. Jadi, berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini
menggunakan Random Effect Model.
4.2.3. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk
mengetahui apakah residual dari model yang digunakan tersebut telah terdistribusi
normal atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan
dinyatakan valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal
(Widarjono, 2009).
Berdasarkan informasi pada lampiran III, dapat disimpulkan bahwa residual
pada model penelitian ini telah berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut ditarik
berdasarkan bentuk dari grafik histogram. Selain itu, berdasarkan pada angka statistik
yang dihasilkan, telihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 3,392169 dengan nilai
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probabilitas 0,183400. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai residual telah berdistribusi
normal karena nilai statistik dari Jarque-Bera ini tidak signifikan atau mendekati nol dan
nilai probabilitas dari statistik Jarque-Bera memiliki nilai yang besar, sehingga dapat
menerima hipotesis nol yang berarti residual data telah berdistribusi normal.
Hasil uji normalitas tersebut pada awalnya tidak berdistribusi normal saat total
observasi berjumlah 75 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang
memiliki nilai unik atau nilai ekstrim yang menyebabkan ketimpangan data yang
dikumpulkan. Namun peneliti melakukan outlier atas observasi sebanyak 10 observasi
sehingga diperoleh residual yang terdistribusi normal.
4.2.4. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model
telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang
ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias
Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non
multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009).
4.2.4.1.Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Apabila terdapat
hubungan antar variabel independen maka akan terdeteksi adanya multikolinearitas.
Model yang baik adalah model yang tidak mengandung adanya multikolinearitas, namun
kondisi pencapaian BLUE pada model tidak memerlukan asumsi bebas dari masalah
multikolinearitas (Widarjono,2009).
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Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara
variabel independen di dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada
atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel.
Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi
diatas 0.85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya
apabila koefisien korelasi dibawah 0.85 maka diduga tidak terjadi masalah
multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2009).
Dari hasil uji multikolinieritas pada lampiran IV didapatkan hasil besaran korelasi
antara variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel
4.7 tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar
variabel independen yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah
multikolinearitas.
4.2.4.2.Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan
untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari variabel gangguan
yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varian
dari variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Terdapat
berbagai cara dalam mendeteksi asumsi heteroskedastisitas, namun pada penelitian ini
peneliti menggunakan uji white untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari
heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). Berikut ini merupakan hasil dari uji white
tersebut:
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Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.679121
5.748430
6.238280

Prob. F(8,56)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.7078
0.6754
0.6206

Sumber : Hasil Output Program Eviews yang di olah

Berdasarkan informasi tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan tidak ada
heteroskedastisitas di dalam regresi model penelitian. Dapat dilihat bahwa nilai
probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square variabel 0,6754 > 0,05 yang artinya Ho
diterima atau model tidak mengandung heterokedastisitas.
4.2.4.3.Uji Autokorelasi
Pada Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi.
Autokorelasi terjadi apabila terdapat korelasi antar variabel gangguan satu observasi
dengan observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-godfrey atau biasa
disebut uji langrange-multiplier (LM test) untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam
penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji LM atas model penelitian, yaitu :
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.917894
2.137092

Prob. F(2,54)
Prob. Chi-Square(2)

0.4055
0.3435

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.7 terlihat bahwa pada model
penelitian dengan menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi telah bebas dari
masalah autokorelasi. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitas Chi-Squares senilai
0,3435 atau lebih besar dari nilai α = 5% maka hal ini juga mendukung bahwa dalam
model regresi penelitian tidak ada autokorelasi.
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4.2.5. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda merupakan analisis hasil regresi atas model penelitian.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang telah
dibentuk pada BAB I penelitian ini, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen penelitian. Pada saat melakukan pengolahan data
dengan menggunakan software EViews versi ke 7, telah dilakukan pengujian untuk
mengetahui jenis pendekatan model apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 disimpulkan
bahwa model regresi pada penelitian ini menggunakan pendekatan model jenis random
effect. Tabel 4.8 merupakan hasil regresi model penelitian dengan menggunakan
pendekatan dengan jenis tersebut :
Tabel 4.8 Hasil Regresi Model Penelitian
Dependent Variable: EGRWVAR
Total panel (unbalanced) observations: 65
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

expected sign

C

coefficient

t-stat.

prob.

1.09703

1.88502

0.0646

ABNPRFT

-

-0.97424

-2.8256

0.0065 ***

FREECF

-

-0.34089

-1.44811

0.1532

ACCRUAL

-

-0.21522

-0.67952

0.4996

EXTFIN

+

0.006812

0.04803

0.9619

PSAK5_2009_

+

0.05969

1.64939

0.1047 *

LNAT

-

-0.05086

-2.36957

0.0213 **

NSEG

+

0.04698

1.57864

0.1201

ROSVAR

+

3.18404

8.35285

0.0000 ***

F-statistic

8.55172

Adjusted R²

0.48559

*, **, *** represent significance levels of 0.10, 0.05 and 0.01, respectively.
Sumber : Hasil Output Program Eviews yang di olah penulis

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada tabel 4.8, maka bisa diperoleh persamaan
model regresi sebagai berikut :
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4.2.6. Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.6.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
yaitu Abnormal Profit (ABNPRFT), Free Cash Flow (FREECF), Current Discretionary
Accrual (ACCRUAL), External Financing (EXTFIN), PSAK_5_2009 terhadap Earning
Growth Variance (EGRWVAR) dengan membandingkan antara probabilitas dengan
tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila
probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas
(signifikansi) > 0,05 maka terima Ho.
Hipotesis 1 :
H1

:

Abnormal

profitability

(ABNPRFT)

berpengaruh

negatif

terhadap

pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.8 di atas, variabel profitabilitas abnormal
(ABNPRFT) memiliki probabilitas sebesar 0.0065 lebih kecil dari tingkat signifikansi
1% (0.0065 < 0,01) dan memiliki koefisien negatif (-0.97424) yang artinya menerima
H1a, mengindikasikan bahwa profitabilitas abnormal (ABNPRFT) secara parsial
memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap earning growth variance
(EGRWVAR) perusahaan consumer goods yang termasuk dalam JASICA di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2012.
Hipotesis 2:
H2a : free cash flow (FREECF) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
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H2b :

current discretionary accrual (ACCRUAL) berpengaruh negatif terhadap

pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Hasil uji t untuk variabel free cash flow (FREECF) memiliki probabilitas sebesar
0.1532 lebih besar dari tingkat signifikansi 10% (0.1532 > 0,10) dan memiliki koefisien
negatif (-0.34089) yang artinya menolak H2a, mengindikasikan bahwa free cash flow
(FREECF) secara parsial tidak berpengaruh terhadap earning growth variance
(EGRWVAR) perusahaan consumer goods yang termasuk dalam JASICA di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2012.
Pada hasil uji t untuk variabel current discretionary accrual (ACCRUAL) yaitu
sebesar 0.4996 lebih besar dari tingkat signifikansi 10% (0.4996 > 0.10) dan memiliki
koefisien negatif (-0.21522) yang artinya menolak H2b, mengindikasikan bahwa current
discretionary accrual (ACCRUAL) secara parsial tidak berpengaruh terhadap earning
growth variance (EGRWVAR) perusahaan consumer goods yang termasuk dalam
JASICA di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012.
Hipotesis 3 :
H3 : External financing (EXTFIN) berpengaruh positif terhadap pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Dari hasil uji t untuk variabel external financing (EXTFIN) memiliki probabilitas sebesar
0.9619 lebih besar dari tingkat signifikansi 10% (0.9619 > 0,10) dan memiliki koefisien
positif (0.006812) yang artinya menolak H3, mengindikasikan bahwa external financing
(EXTFIN) secara parsial tidak berpengaruh terhadap earning growth variance
(EGRWVAR) perusahaan consumer goods yang termasuk dalam JASICA di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2012.
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Hipotesis 4 :
H4 : Penerapan PSAK 5 (revisi 2009) berpengaruh positif terhadap pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Dari hasil uji t untuk variabel PSAK5_2009 memiliki probabilitas sebesar 0.1047 sama
besar dengan tingkat signifikansi 10% (0.1047 ≥ 0,10) dan memiliki koefisien positif
(0.05969) yang artinya menerima H4, mengindikasikan bahwa PSAK5_2009 secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap earning growth variance (EGRWVAR)
perusahaan consumer goods yang termasuk dalam JASICA di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2012.
4.2.6.2.Uji Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel independen yaitu
Abnormal Profit(ABNPRFT), Free Cash Flow(FREECF), Current Discretionary
Accrual(ACCRUAL), External Financing(EXTFIN), PSAK_5_2009 secara serentak
dalam mempengaruhi Earning Growth Variance(EGRWVAR) dengan membandingkan
antara probabilitas Chi-square(χ2) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dari tabel 4.8,
menunjukkan nilai probabilitas Chi-square(χ2) sebesar 0.00000 bernilai lebih kecil dari
tingkat signifikansi 5% sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa variabel
independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen (EGRWVAR)
ditolak. Dengan kata lain berarti variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen. Kesimpulannya dari uji F ini adalah dengan tingkat
keyakinan 95%, model penelitian ini secara signifikan mempengaruhi variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen.
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4.2.6.3. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi
variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien
determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis
regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua
variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted

. Adjusted

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.
Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.8 di atas, menunjukan bahwa nilai
Adjusted

sebesar 0.48559 atau 48.559%. Hal ini menunjukan bahwa variabel

Abnormal Profit (ABNPRFT), Free Cash Flow (FREECF), Current Discretionary
Accrual (ACCRUAL), External Financing (EXTFIN), PSAK_5_2009, Total Asset
(LNAT), number of segment (NSEG) dan return on sales variance (ROSVAR)
menjelaskan variasi earning growth variance (EGRWVAR) sebesar 48.559%. Sisanya
yaitu 0.51441 atau 51.441% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam
model penelitian ini.
4.3

Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Proprietary Cost Terhadap Earning Growth Variance

Abnormal Profitability
Profitabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas sering digunakan oleh
manajer, investor dan analis untuk mengetahui tingkat pengembalian yang akan
diperoleh manajemen atau perusahaan atas penghasilan yang didapat dari aktiva (Keown,
2006).
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Dalam penelitian ini abnormal profitability(ABNPRFT) dibuktikan pada tabel
4.8 memiliki hubungan yang signifikan sebesar 0.0065 terhadap earning growth
variance(EGRWVAR) serta menghasilkan koefisien yang negatif. Hasil ini konsisten
dengan penelitian Berger dan Hann (2007), Wang et al., (2011) dan Bestari dan Siregar
(2011) yang menyimpulkan hasil serupa. Hasil ini mendukung hipotesis 1a bahwa
semakin besar keuntungan abnormal perusahaan maka semakin rendah motivasi
perusahaan dalam mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
Logikanya bila dihubungkan dengan hasil pengujian ini yaitu seperti yang dinyatakan
oleh Wang et al.,(2011) bahwa informasi segmen mengandung incremental value yang
dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh kompetitor jika informasi tersebut terungkap.
Laba merupakan indikator kuat dalam menilai kinerja segmen, segmen akan dinilai
memiliki performa menjanjikan terutama jika segmen tersebut menghasilkan laba diatas
rata-rata (abnormal). Jika informasi laba abnormal mengenai segmen tertentu
diungkapkan maka informasi ini dapat dengan mudah diutilisasi oleh kompetitor untuk
menduplikasi segmen serupa dan pada akhirnya akan membuat posisi perusahaan
terancam karena otomatis sebagian pangsa pasar akan beralih pada kompetitor tersebut.
Hilangnya posisi kompetitif perusahaan dalam jangka panjang dapat membuat
perusahaan tidak lagi dapat mendulang laba diatas rata-rata (abnormal).
Kesimpulan dari pembahasan proksi proprietary cost diatas yaitu abnormal
profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap earning growth variance.
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4.3.2. Pengaruh Agency Cost Terhadap Earning Growth Variance

Free Cash Flow
Variabel free cash flow telah dibuktikan dalam penelitian ini tidak berpengaruh
terhadap earning growth variance dimana temuan ini tidak konsisten dengan penelitian
Wang et al., (2011) namun konsisten dengan penelitian Bestari dan Siregar (2011). Oleh
karena itu maka hipotesis 2a tidak dapat diterima.
Hasil ini menunjukkan bahwa pada perusahaan consumer goods di Indonesia,
implikasi free cash flow dalam perusahaan yang terdiversifikasi yaitu segmen perusahaan
dengan kas berlebih cenderung menggunakannya tidak untuk mensubsidi segmen lain
dengan kinerja yang buruk. Kemungkinan ada tools lain yang lebih mampu mewakili
motif manajemen dalam mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen
terkait pengaruh agency cost.

Current Discretionary Accrual
Variabel current discretionary accrual ditemukan tidak berpengaruh terhadap
earning growth variance dimana hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Wang et
al.,(2011) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara
current discretionary accrual terhadap earning growth variance. Terkait hasil dari
penelitian ini, dapat dikatakan bahwa motif perusahaan dalam mengungkapkan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen tidak dilatarbelakangi oleh tindakan
manipulasi laba. Keinginan manajer untuk meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan
untuk menunjukkan hasil kerja yang baik dan pengelolaan segmen yang efisien tidak
dilatarbelakangi oleh insentif atas kepentingan diri manajer. Mekanisme kompensasi
berupa bonus uang, saham atau promosi jabatan yang diterapkan investor atas kinerja
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manajer yang mampu meningkatkan laba perusahaan belum mampu menginsentif
manajemen dalam mempengaruhi keputusan pengungkapan variabilitas pertumbuhan
laba antar segmen.
Kedua proksi atas agency cost yaitu free cash flow dan current discretionary
accrual ditemukan tidak berpengaruh terhadap earning growth variance. Hal ini
menunjukkan bahwa pada perusahaan consumer goods di Indonesia, agency cost kurang
mampu mewakili motif manajemen dalam melakukan pengungkapan variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen karena agency cost tidak berpengaruh signifikan
terhadap earning growth variance.
4.3.3. Pengaruh External Financing Terhadap Earning Growth Variance
Hasil dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa external financing tidak berpengaruh
terhadap earning growth variance, artinya hasil ini tidak mendukung hipotesis 3a. Hasil
ini juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Wang et al.,(2011) yang membuktikan
bahwa external financing berkorelasi positif signifikan terhadap earning growth
variance. Hasil ini membuktikan bahwa pada perusahaan consumer goods di Indonesia,
external financing belum mampu memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan earning
growth variance. Kemungkinan besar hal ini dikarenakan kekhawatiran manajemen
terhadap pengaruh penumpukan hutang eksternal yang dapat mengubah tingkat
kompensasi yang akan diterimanya serta manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh
perusahaan consumer goods di Indonesia atas biaya murah external financing sehingga
perusahaan cenderung mengandalkan sumber dana internal seperti laba, akumulasi
penyusutan, penjualan aset usaha dan atau aset pribadi.
Menurut Michel Jensen, sumber dana yang berasal dari luar perusahaan (external
financing), seperti kredit bank, memiliki efek samping bagi perusahaan (Keown, 2010)
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yakni dengan menumpuknya hutang dan meningkatnya leverage dianggap menjawab
hubungan yang relatif lemah antara laba perusahaan dan pengembalian pribadi manajer
yang mengurangi insentif manajer untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan
laba, solusinya adalah dengan mengubah skema kompensasi manajerial agar dapat
mencakup lebih banyak insentif berbasis laba.
4.3.4. Pengaruh PSAK5_2009 Terhadap Earning Growth Variance
Sebagai hasil konvergensi dengan IFRS 8, dimana IFRS 8 juga merupakan hasil
konvergensi dari SFAS 131, PSAK 5 diduga memiliki kesamaan pengaruh terhadap
pengungkapan variabilitas pertumbuhan laba (earning growth variance) dengan
penerapan IFRS 8 dan SFAS 131.
Hasil pengujian terhadap variabel PSAK5_2009 menunjukkan bahwa penerapan
PSAK5_2009 berpengaruh terhadap pengungkapan earning growth variance pada
perusahaan consumer goods di Indonesia. Hasil ini terbukti konsisten dengan hasil
penelitian Wang et al.,(2011) yang menemukan hubungan yang signifikan positif antara
penerapan SFAS 131 dengan pengungkapan earning growth variance. Hasil ini
menunjukkan bahwa penerapan PSAK 5 (2009) secara signifikan mampu memotivasi
perusahaan consumer goods di Indonesia untuk mengungkapkan informasi superior
mengenai segmen, yakni variabilitas pertumbuhan laba antar segmen.
4.4

Variabel Kontrol

4.4.1 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan ditemukan berpengaruh signifikan negatif terhadap
pengungkapan earning growth variance. Hasil ini konsisten dengan temuan Wang et
al.,(2011) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin
rendah pengungkapan earning growth variance. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata
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perusahaan dalam industri consumer goods yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan
dengan jumlah aset yang besar dan cenderung menyimpan informasi superior mengenai
segmen untuk menjaga sumber pendapatan operasional perusahaan yang berpengaruh
terhadap jumlah aset yang dimiliki perusahaan.
4.4.2 Jumlah Segmen
Jumlah segmen ditemukan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan earning
growth variance. Hasil ini tidak konsisten dengan temuan Wang et al.,(2011) yang
menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah segmen yang diungkapkan maka semakin
rendah pengungkapan earning growth variance. Kemungkinannya karena jumlah
segmen yang diungkapkan masih relatif sedikit (rata-rata 2 segmen) (dapat dilihat pada
Panel B) sehingga perbedaan pertumbuhan laba antar segmen tidak terlalu besar dan
karena produk antar segmen relatif homogen sehingga laba yang dihasilkan pun hampir
tidak berbeda jauh antar segmen.
4.4.3 Return on Sales Variance
Return on sales variance ditemukan berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan earning growth variance. Hasil ini konsisten dengan penelitian Wang et
al,.(2011) yang menyatakan hal serupa bahwa semakin besar variasi pengembalian atau
keuntungan atas penjualan segmen maka semakin tinggi pula pengungkapan atas earning
growth variance antar segmen. Kedua variabel ini saling berhubungan dikarenakan
pengukuran pertumbuhan laba secara langsung berhubungan dengan pengukuran
keuntungan atau laba operasi antar segmen walaupun fokus utama return on sales
variance ialah pada perbedaan tingkat keuntungan dari penjualan dan bukan
pertumbuhan laba namun hal tersebut menjadi dasar untuk melihat perbedaan
pertumbuhan laba (earning growth) antar segmen.
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4.5

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Abnormal Profit

(ABNPRFT), Free Cash Flow (FREECF), Current Discretionary Accrual (ACCRUAL),
External Financing (EXTFIN), PSAK_5_2009 terhadap Earning Growth Variance
(EGRWVAR), terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa
dimanfaatkan bagi pihak investor maupun perusahaan yang bersangkutan untuk
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen pada perusahaan consumer goods yang
termasuk dalam Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA) periode
2010-2012.
Penelitian ini mengambil perusahaan perusahaan consumer goods yang termasuk
dalam Jakarta Stock Exchange Industrial Classification (JASICA) periode 2010-2012
sebagai objek dari penelitian ini, dan didapatkan 25 perusahaan yang memenuhi kriteria
dimana perusahaan tersebut selalu aktif diperdagangkan dan mempublikasikan laporan
keuangannya selama periode penelitian. Secara umum penelitian ini mengacu pada
penelitian Wang et al.,(2011) tetapi variabel yang digunakan disesuaikan menurut
kondisi yang berlaku di Indonesia.
Profitabilitas sering dijadikan sebagai alat oleh investor untuk menentukan
keputusan investasinya. Hal tersebut didukung oleh hasil pengujian terhadap abnormal
profit dalam penelitian ini yang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
pengungkapan earning growth variance. Artinya perusahaan yang menghasilkan laba
diatas rata-rata akan cenderung menyembunyikan variasi pertumbuhan laba antar
segmen, dimana hal ini terkait proprietary cost dimana biaya tersebut harus
diminimalisir sedemikian rupa oleh perusahaan karena dengan diungkapkannya
informasi segmen yang menghasilkan laba diatas rata-rata maka informasi tersebut akan
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cenderung dapat diutilisasi oleh kompetitor untuk masuk dalam lini segmen serupa dan
dapat mempengaruhi struktur pangsa pasar yang semula dikuasai oleh perusahaan. Pada
jangka panjang keuntungan abnormal yang diperoleh perusahaan kemudian tidak dapat
lagi dinikmati karena berkurangnya demand dari pasar.
Walaupun pengungkapan informasi laba segmen bersifat seperti dua mata
pedang, yakni disatu sisi dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan
investor namun disisi lain dapat diutilisasi oleh kompetitor sehingga berpengaruh
terhadap posisi kompetitif perusahaan, tapi ada baiknya penulis menyarankan
manajemen untuk fokus pada incremental value yang dikandung oleh informasi laba
segmen dan bagi investor disarankan untuk dapat menggunakan hasil analisis faktor yang
diteliti sebagai pertimbangan memperbaiki skema kompensasi bagi manajemen serta
melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaporan segmen agar pengungkapan
informasi laba segmen dapat lebih lengkap.
Penerapan PSAK 5 (2009) juga ditemukan mampu memotivasi pengungkapan
variabilitas pertumbuhan laba antar segmen pada sampel perusahaan barang konsumsi di
BEI 2010-2012. Hal ini didukung oleh semakin banyak jumlah sampel perusahaan yang
mengungkapkan

variabilitas

pertumbuhan

laba

antar

segmen

bernilai

positif

dibandingkan sebelum menerapkan PSAK 5 (2009).
Dari hasil analisis pada bab sebelumnya maka implikasi kebijakan dan teoritis
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Implikasi Praktis
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
manajer tiap segmen agar lebih mampu merepresentasikan kinerja segmen yang apa
adanya dan sesuai dengan yang disyaratkan baik oleh peraturan BAPEPAM terkait
segmen operasi maupun PSAK 5 (2009). Mengingat segmen menjadi trigger untuk
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mendapatkan keuntungan perusahaan, oleh karena itu peran investor dalam melakukan
pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi segmen yang
lebih lengkap sangat dibutuhkan. Penilaian segmen bukan lagi hal yang tabu karena dari
sesuatu yang kecil dalam operasi perusahaan, dari sana dapat mengawali terjadinya
berbagai hal yang otomatis mempengaruhi performa perusahaan secara keseluruhan.
2. Implikasi Teoritis
Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperkaya
pengetahuan terutama yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi motivasi
manajemen dalam mengungkapkan variasi pertumbuhan laba antar segmen.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proprietary cost yang diproksikan oleh

abnormal profit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengungkapan earning
growth variance antar segmen. Kecenderungan perusahaan akan menjaga tingkat
keuntungan abnormal yang diperolehnya dengan cara mengurangi informasi segmen
terkait hal tersebut terhadap publik untuk menghindari diutilisasinya informasi tersebut
oleh para kompetitor. Variabel PSAK 5 (2009) juga ditemukan berpengaruh signifikan
positif terhadap pengungkapan earning growth variance antar segmen. Artinya
penerepan PSAK 5 (2009) mampu memotivasi perusahaan consumer goods di Indonesia
untuk mengungkapkan informasi superior mengenai segmen, yakni variabilitas
pertumbuhan laba antar segmen dan didukung pula oleh semakin banyak sampel
perusahaan yang mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba antar segmen bernilai
positif.
Variabel independen lainnya ialah agency cost (yang diproksikan oleh free cash
flow dan current discretionary accrual) dan external financing ditemukan tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan earning growth variance antar segmen.
5.2

Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :
1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 25 perusahaan
dalam industri consumer goods, jumlah ini sangat terbatas. Sumber data yang
digunakan sangat bergantung pada informasi laporan keuangan dan informasi
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segmen sehingga jika ada perusahaan dengan akses informasi segmen operasi
yang sulit maka akan berdampak pada semakin terbatasnya jumlah sampel
yang dapat digunakan. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar
menggunakan cakupan populasi yang lebih luas dan untuk melihat secara
lebih spesifik, mungkin dapat membandingkan sektor apa didalam industri
tersebut yang lebih dominan dan tidak dominan mengungkapkan variasi
pertumbuhan laba antar segmen. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi investor
dalam menilai dan membuat keputusan berinvestasi pada segmen di sektor
tertentu.
2. Mengacu pada penelitian Wang et al., (2011) dan Berger et al., (2007)
penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya
seperti intensive capital, price to earning ratio, dan market book value untuk
memperluas hasil penelitian di Indonesia mengenai faktor yang memotivasi
manajemen dalam mengungkapkan variabilitas pertumbuhan laba antar
segmen.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah periode
penelitian untuk memudahkan penghitungan variasi laba antar segmen serta
perusahaan yang dijadikan sampel harus memiliki kekonsistenan dalam
melaporkan jumlah segmen yang sama selama periode penelitian yang
digunakan.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN I DATA ANGKA VARIABEL PERUSAHAAN
perusahaan
ADES
ADES
ADES
AISA
AISA
AISA
CEKA
CEKA
CEKA
INDF
INDF
INDF
MYOR
MYOR
MYOR
PSDN
PSDN
PSDN
SKLT
SKLT
SKLT
STTP
STTP
STTP
ULTJ
ULTJ
ULTJ

FREECF ACCRUAL EXTFIN PSAK5_2009_ LNAT
tahun EGRWVAR ABNPRFT HHI
2010 0.107891 ‐0.07048 2.38E‐06 ‐0.13918 0.114056 0.731104
0
26.50553
2011 0.038461 0.006103 3.31E‐06 0.148838 ‐0.11718 0.761448
1
26.47916
2012 0.234182 0.040384 6.45E‐06 0.151133 0.00312 0.746529
1
26.68709
2010
2011 0.3162
‐0.0521 0.000113 ‐0.09701 ‐0.01739 0.746028
1
28.90926
2012
2010 ‐0.0652 ‐0.01807 2.57E‐05 ‐0.29855 0.148276 0.547216
0
27.46905
2011 0.1396 ‐0.00393 5.65E‐05 0.136218 0.044598 0.554193
1
27.43666
2012 ‐0.0868 ‐0.02135 3.58E‐05 0.143418 ‐0.19287 0.469233
1
27.65833
2010 0.0466 ‐0.02909 0.073449 0.076095 ‐0.04519 0.791455
0
31.48702
2011 0.0106 ‐0.02712 0.075789 0.015972 0.044272 0.760548
1
31.61231
2012 ‐0.0196 ‐0.03256 0.071109 0.015782 0.000922 0.779508
1
31.71404
2010 ‐0.0777 0.021675 0.002599 ‐0.05504 0.004041 0.752332
0
29.11244
2011
0.084
0.014466 0.003296 ‐0.25346 ‐0.01697 0.411021
1
29.51807
2012
0.039
‐0.00108 0.003135 ‐0.20184 0.012925 0.444867
1
29.74758
2010 0.5439 ‐0.02365 4.29E‐05 ‐0.03344 0.077156 0.529609
0
26.75061
2011
2012
2010 ‐1.2454 ‐0.03868 4.91E‐06 ‐0.00285 ‐0.0099 0.753761
0
26.01845
2011 ‐1.0242 ‐0.04508 4.37E‐06 ‐0.00275 ‐0.01313 0.718096
1
26.09035
2012 ‐1.1883 ‐0.06284 4.58E‐06 0.000136 0.023027 0.644342
1
26.24371
2010
2011 0.4912 ‐0.02216 3.90E‐05 ‐0.22093 ‐0.07152 0.647041
1
27.56356
2012 0.3724 ‐0.03384 4.68E‐05 ‐0.06489 0.036302 0.542905
1
27.85404
2010 0.0025 0.012858 0.000176 0.019151 ‐0.02219 0.760424
0
28.32746
2011 ‐0.0236 ‐0.03503 0.000163 0.00982 ‐0.03245 0.71943
1
28.41058
2012 0.1212 ‐0.00483 0.000224 0.180904 0.054641 0.755113
1
28.51512
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NSEG
2
2
2

ROSVAR
0.045496
0.018575
0.03196

4

0.116825

2
2
2
4
4
4
3
3
3
4

0.015661
0.06616
0.03607
0.06573
0.062825
0.053872
0.040914
0.001293
0.013525
0.054448

4
4
4

‐0.28227
‐0.26205
‐0.2734

6
6
2
2
2

0.041507
0.049319
0.089315
0.080459
0.153543

GGRM
GGRM
GGRM
RMBA
RMBA
RMBA
DVLA
DVLA
DVLA
INAF
INAF
INAF
KAEF
KAEF
KAEF
KLBF
KLBF
KLBF
MERK
MERK
MERK

2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012

0.0154
‐0.0277
0.0169
0.032
0.0047
‐0.0307
0.0093

0.037704
0.044779
0.028077
‐0.05292
‐0.06332
‐0.07542
0.035443

0.070753
0.064699
0.068211
0.003949
0.00374
0.002753
4.30E‐05

0.72409
0.653754
0.667489
0.750889
0.395458
0.607475
0.7952

0
1
1
0
1
1
0

31.05664
31.29685
31.35694
29.22079
29.47695
29.56769
27.47333

3
3
3
2
2
2
3

0.148464
0.159814
0.117888
0.056614
0.062317
‐0.02047
0.07749

0.0971
0.0193
0.0066

0.043473 3.36E‐05 0.027665 0.035105 0.842782
‐0.07017 5.47E‐05 0.024719 ‐0.06884 0.865844
‐0.07008 5.34E‐05 0.019962 0.021437 0.587943

1
0
1

27.67761
27.32172
27.73979

3
3
3

0.125592
0.039744
0.054122

‐0.1627
‐0.1428
0.0461
0.035
0.3109

‐0.02162
‐0.0111
0.001098
0.074454
0.084236

0.716513
0.743796
0.739783
0.836941
0.80294

0
1
1
0
1

28.1362
28.2156
28.36366
29.58156
29.74421

4
4
4
4
4

0.008769
‐0.01916
0.027728
0.033449
0.200976

‐0.1004

0.215812 3.15E‐05 0.062319 ‐0.12318 0.879066

0

26.79808

2

0.058251

‐0.3054

0.195192 2.45E‐05 ‐0.19437 0.005714 0.789565

1

27.0679

3

0.010481

0.000505
0.000447
0.000396
0.005209
0.004391

0.01707
‐0.0924
‐0.04488
0.069798
‐0.06134
‐0.11078
0.052758

0.065568
0.000837
0.067462
0.063909
0.054972

‐0.02101
0.098195
‐0.07719
‐0.0359
0.055526
‐0.01962
‐0.0513

‐0.01299
0.048135
‐0.03515
‐0.01338
‐0.0485
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PYFA
PYFA
PYFA
SCPI
SCPI
SCPI
TSPC
TSPC
TSPC
MBTO
MBTO
MBTO
MRAT
MRAT
MRAT
UNVR
UNVR
UNVR
KDSI
KDSI
KDSI
KICI
KICI
KICI
LMPI
LMPI
LMPI

2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012

0.0622
0.0188
0.0449
‐0.1557
‐0.059
0.0715
0.0373
0.0461
0.1022
0.0759

‐0.04129
‐0.04311
0.067921
‐0.05857
‐0.10536
‐0.13879
0.00174
0.001488
0.003264
‐0.00883

9.88E‐07
8.42E‐07
8.86E‐07
3.37E‐06
2.75E‐06
2.60E‐06
0.001313
0.001232
0.001248
1.60E‐05

0.065205
‐0.01046
‐0.09834
‐0.01776
‐0.21421
‐0.25411
0.0488
0.039892
0.017661
‐0.0149

‐0.10492
‐0.01162
0.116539
‐0.08741
0.111702
‐0.02429
‐0.01589
‐0.01604
0.031927
‐0.04977

0.844459
0.793559
0.790796
0.101443
0.782123
0.779832
0.776268
0.753809
0.763191
0.501482

0
1
1
0
1
1
0
1
1
0

25.33429
25.49424
25.63482
26.17754
26.46793
26.81117
28.90906
29.07803
29.16422
26.5318

2
2
2
2
2
2
3
3
3
2

0.028768
0.034262
0.036957
‐0.02879
‐0.10311
‐0.03892
0.159722
0.147961
0.140282
0.084919

‐0.0005
‐0.55
‐0.0534
0.434
0.0388
0.0202
0.0099
0.0112
0.0188
0.0065
0.0749
0.0762
0.0463
‐0.0222
‐0.0893
0.0616

‐0.00291
‐0.01442
‐0.022
‐0.02529
0.313079
0.313494
0.305889
‐0.05521
‐0.05435
‐0.04583
‐0.07176
‐0.09084
‐0.06891
‐0.06884
‐0.07636
‐0.08572

1.46E‐05
6.79E‐06
6.09E‐06
5.96E‐06
0.019308
0.020314
0.021153
6.28E‐05
5.14E‐05
4.81E‐05
3.25E‐07
2.82E‐07
2.55E‐07
8.03E‐06
9.30E‐06
1.02E‐05

‐0.06216
‐0.02072
‐0.04686
‐0.02273
‐0.07548
‐0.0719
‐0.04098
‐0.06069
0.045008
0.082235
0.047466
‐0.04232
‐0.02328
‐0.02666
‐0.08054
‐0.06727

0.056815
‐0.02172
0.016295
0.00542
0.005968
‐0.0641
0.058133
0.096155
‐0.07308
‐0.02307
‐0.09144
0.054643
0.0368
‐0.06145
0.021836
0.039617

0.774382
0.898083
0.872616
0.87124
0.493988
0.379748
0.371221
0.491549
0.513086
0.592979
0.914024
0.911619
0.863785
0.717746
0.681143
0.572215

1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1

27.13589
26.68001
26.76944
26.8446
29.79449
29.98071
30.11468
27.04713
27.09926
27.06989
25.17694
25.19398
25.27668
27.13495
27.25399
27.42664

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

0.063526
0.000125
0.015146
0.007582
0.21677
0.187951
0.180078
0.016513
0.016624
0.028701
‐0.03145
0.00044
0.001833
0.016677
0.023067
0.033012
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LAMPIRAN II UJI STATISTIK DESKRIPTIF
Variabel
Variabel Dependen
proksi
Proprietary
Cost
proksi
Variabel
Agency
Independen
Cost
proksi
External
Financing

EGRWVAR

Rata-rata
-0.015881

Median
0.0188

Max
0.5439

Min
-1.2454

Std. Dev
0.299674

ABNPRFT

-0.001573

-0.022001

0.313494

-0.138788

0.090953

FREECF

-0.020835

-0.010463

0.180904

-0.298552

0.100548

ACCRUAL

-0.003252

-0.011618

0.148276

-0.192873

0.063203

EXTFIN

0.688802

0.746028

0.914024

0.101443

0.159654

LNAT

27.93551

27.47333

31.71404

25.17694

1.717004

Variabel Kontrol

NSEG

2.830769

2

6

2

1.008855

ROSVAR

0.040008

0.036957

0.21677

-0.282268

0.093181

LAMPIRAN III UJI NORMALITAS
12

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2012
Observations 65

10

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.005070
-0.006253
0.487350
-0.416343
0.167225
0.206278
4.040332

Jarque-Bera
Probability

3.392169
0.183400

0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

LAMPIRAN IV UJI ASUMSI KLASIK
ABNPRFT
FREECF
ACCRUAL
EXTFIN
PSAK5_2009_
LNAT
NSEG
ROSVAR

ABNPRFT
1
0.025207
‐0.075068
‐0.176007
‐0.037562
0.334373
‐0.116299
0.484505

FREECF
0.025207
1
‐0.415022
0.225868
‐0.111835
‐0.002733
‐0.078744
0.139535

ACCRUAL
‐0.075068
‐0.415022
1
‐0.019939
0.162146
0.012265
‐0.006713
‐0.013584

EXTFIN
‐0.176007
0.225868
‐0.019939
1
‐0.067233
‐0.198065
0.044769
‐0.088287

PSAK5_2009_
‐0.037562
‐0.111835
0.162146
‐0.067233
1
0.084446
0.067742
0.001685

LNAT
0.334373
‐0.002733
0.012265
‐0.198065
0.084446
1
0.261931
0.536289

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.679121
5.748430
6.238280

Prob. F(8,56)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.7078
0.6754
0.6206
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NSEG
‐0.116299
‐0.078744
‐0.006713
0.044769
0.067742
0.261931
1
‐0.139421

ROSVAR
0.484505
0.139535
‐0.013584
‐0.088287
0.001685
0.536289
‐0.139421
1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.917894
2.137092

Prob. F(2,54)
Prob. Chi-Square(2)

0.4055
0.3435

LAMPIRAN V HASIL UJI REGRESI MODEL PENELITIAN
Dependent Variable: EGRWVAR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2010 2012
Periods included: 3
Cross-sections included: 25
Total panel (unbalanced) observations: 65
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ABNPRFT
FREECF
ACCRUAL
EXTFIN
PSAK5_2009_
LNAT
NSEG
ROSVAR

1.097034
-0.974246
-0.340891
-0.215224
0.006812
0.059689
-0.050860
0.046975
3.184037

0.581976
0.344793
0.235405
0.316732
0.141820
0.036189
0.021464
0.029756
0.381192

1.885017
-2.825600
-1.448105
-0.679516
0.048034
1.649388
-2.369572
1.578640
8.352849

0.0646
0.0065
0.1532
0.4996
0.9619
0.1047
0.0213
0.1201
0.0000

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

Rho

0.113993
0.133286

0.4225
0.5775

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.549889
0.485587
0.140677
8.551716
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

-0.005024
0.196075
1.108242
1.509628

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.688321
1.791375

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

-0.015881
0.933938
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