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Abstract

PSAK 5 (revised) on segment  reporting have been enacted in Indonesia since  
January  2,  2002.  Prior  to  this  PSAK,  segment  information  of  a  company  and  its  
subsidiary are presented only by the grouping of business segments. Under the PSAK 
revisions,  presentation  of  segment  information  becomes  more  complicated  where  the  
company should present segment information in the forms of primary and secondary.  
This study aims to determine the factors that influence the number of segments disclosed 
by a firm related to the issuance of PSAK 5 (revision). In addition, this study is also to  
investigate as to whether the adoption of PSAK 5 (revision) is able to increase the market  
ability to predict the firms’ future earning, as reflected in the forward earning response  
coefficient (FERC). The FERC is the association between current-year returns and next-
year earnings (stock price informativeness).  

This study uses financial statement data of listed manufacturing companies in the 
Indonesian Stock Exchange where the PRE period is 2000-2001 and POST period is  
2003-2004. This study found empirical evidence that the factors influencing the number  
of segments disclosure are size, complexity and competition. The study also proved that  
incremental effect occurs on FERC by increasing the number of segments disclosed in  
the POST period. In short, the application of PSAK 5 (revised) can increase the market’s  
ability to predict firms’ future earning. This is consistent with the purpose of applying  
PSAK 5 (revision) which is to help investors better understand the performance of a 
company and better assess the net cash flow of the future of a company.

Keywords: PSAK  No.  5  (Revised  2000);  Disclosure  Of  Segment;  Forward  Earning  
Response Coefficient. 



Abstrak

Sejak 1 Januari 2002, PSAK 5 (revisi) tentang pelaporan segmen mulai diterapkan 
di  Indonesia.  Sebelumnya  informasi  segmen  perusahaan  dan  anak  perusahaan  hanya 
disajikan  menurut  pengelompokan  segmen  usaha  saja,  dengan  PSAK  revisi  tersebut 
penyajian informasi segmen menjadi lebih rumit dimana perusahaan harus menyajikan 
informasi  segmen  dalam bentuk  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah segmen yang diungkapkan suatu 
perusahaan  sehubungan  dengan  dikeluarkannya  PSAK  5  (revisi)  tersebut.  Selain  itu 
penelitian  ini  juga  ingin  menguji  apakah  penerapan  PSAK  revisi  tersebut  dapat 
meningkatkan kemampuan pasar untuk memprediksi laba masa yang akan datang yang 
tercermin dalam forward earnings response coefficient (FERC). FERC adalah hubungan 
antara  return tahun ini  dengan  earnings tahun  depan  yang  menunjukkan  stock  price 
informativeness. 

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar  di BEI dimana tahun 2000-2001 sebagai  PRE period dan 2003-2004 sebagai 
POST  period.  Penelitian  ini  menemukan  bukti  empiris  bahwa  faktor-faktor  yang 
mempengaruhi  jumlah  segmen  yang  diungkapkan   adalah  ukuran  perusahaan, 
kompleksitas  dan  persaingan.  Penelitian  ini  juga  berhasil  membuktikan  bahwa terjadi 
incremental effect pada FERC akibat peningkatan jumlah segmen yang diungkapkan pada 
post  period. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penerapan  PSAK  5  (revisi)  dapat 
meningkatkan  kemampuan  pasar  untuk  memprediksi  laba  masa  yang  akan  datang 
perusahaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  penerapan  PSAK  5  (revisi)  yaitu  untuk 
membantu investor memahami lebih baik  kinerja suatu perusahaan, memprediksi arus 
kas dan laba masa depan suatu perusahaan.

Kata  kunci:  PSAK No.  5  (Revisi  2000);  Pengungkapan  Segmen;  Forward  Earning 
Respon Coefficient.



I. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Para pengguna laporan keuangan seperti analis, investor, dan lainnya membutuhkan 

informasi  yang  lengkap  mengenai  laporan  keuangan  suatu  perusahaan,  sehingga 

pengungkapan yang lebih rinci  mengenai  pelaporan segmen yang dimiliki  perusahaan 

akan sangat  penting dan bermanfaat  untuk melakukan penilaian dan analisis  investasi 

yaitu menilai risiko dan imbalan dari suatu perusahaan yang memiliki diversifikasi usaha 

atau suatu perusahaan multinasional, serta membantu mereka dalam memprediksi alirran 

kas masa depan dan mengantisipasi laba akan datang.

Dalam  menilai  perusahaan  yang  besar  dan  komplek  akan  ditemukan  kesulitan 

karena  adanya  informasi  relevan  yang  mungkin  tersimpan  dalam laporan  konsolidasi 

perusahaan.  Pengungkapan  yang  rinci  mengenai  informasi  segmen  akan  mengurangi 

asimetri  informasi  antara  manajemen  dan  investor.  Scott  (2000)  menyatakan  bahwa 

pengungkapan tentang segmen akan mempersulit manajemen menyembunyikan kinerja 

buruk dari salah satu segmen dengan kinerja bagus dari segmen lainnya. Semakin rinci 

suatu  pengungkapan  maka  akan  semakin  tinggi  kualitas  pengungkapan  tersebut,  dan 

analis  akan  mempunyai  lebih  banyak  informasi  yang  dibutuhkan  sehingga  dapat 

melakukan analisa lebih baik (scott 2000).  

PSAK No. 5 (revisi) diharapkan dapat membantu investor untuk memahami lebih 

baik  kinerja suatu perusahaan dan dapat menilai lebih baik arus kas bersih masa akan 

datang  suatu  perusahaan  dengan  tujuan  memberikan  informasi  yang  diperlukan  oleh 

investor secara keseluruhan. Meskipun tujuan ini tidak jauh berbeda dengan PSAK No. 5 



(1994),  namun definisi  segmen dalam PSAK No. 5 (revisi)  lebih detail  dibandingkan 

dengan  PSAK sebelumnya.  Pengungkapan  yang  diminta  PSAK No.  5  (1994)  adalah 

informasi  segmen  perusahaan  dan  anak  perusahaan  yang  disajikan  menurut 

pengelompokan segmen usaha saja  yang  mulai  berlaku sejak tanggal  1  Januari  1995. 

Sedangkan  PSAK  No.  5  (revisi)  berisi  informasi  segmen  yang  terbagi  menjadi  dua 

bentuk  yaitu  bentuk  primer  dan  sekunder,  yang  mulai  berlaku sejak  1  Januari  2002. 

PSAK ini  menyatakan  bahwa  informasi  keuangan  menurut  segmen  adalah  informasi 

tentang berbagai jenis produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan dan berbagai wilayah 

geografis operasi perusahaan. 

Cheng  dan  Zhang  (2003)  menyatakan  data  segmen  dapat  memberi  informasi 

mengenai peluang investasi antar segmen karena adanya perbedaan  tingkat keuntungan 

dan  potensi  pertumbuhan  antar  segmen.  Baldwin  (1984)  menemukan  bahwa rata-rata 

varian dari kesalahan peramalan menurun dengan adanya pengungkapan data segmen dan 

penggunaan  data  segmen  dapat  memperbaiki  ramalan  para  analis  terhadap  laba  per 

lembar  saham.  Maines et  al.  (1997) menemukan bahwa para analis  keuangan percaya 

bahwa  data  segmen  menjadi  lebih  handal  atau  dapat  dipercaya  ketika  segmen  yang 

didefinisikan menggunakan pendekatan SFAS No. 131 karena lebih kongruen/harmonis 

antara pelaporan segmen internal dan eksternal.  Street et al. (2000) menemukan bahwa 

pengungkapan segmen  berdasarkan SFAS No.  131 cenderung lebih konsisten dengan 

pengungkapan dalam Managemen Discussion and Analisis (MDA) dibandingkan SFAS 

No.  14.  Temuan  Herrmann  dan  Thomas  (2000)  menunjukkan  bahwa  perusahaan 

cenderung  untuk  meningkatkan  jumlah  segmen  yang  dilaporkan  setelah  mengadopsi 



SFAS No. 131 dan perusahaan mengungkapkan item-item informasi lebih banyak untuk 

masing-masing segmen.  

Venkataraman  (2001) mengatakan  bahwa  meskipun  informasi  segmen  yang 

dilaporkan berdasarkan SFAS No. 131 berbeda dengan yang dilaporkan SFAS No. 14, 

namun tidak jelas apakah informasi yang baru bersifat superior, karena informasi segmen 

berdasarkan  SFAS  14  memiliki  karakteristik  yang  lebih  disukai  dimana  pembagian 

segmen  yang  berdasarkan  produk  dan  jasa  (pendekatan  industri)  lebih  mudah  untuk 

dimengerti oleh investor dan bisa dibandingkan dengan statistik industri.  Ettredge et al. 

(2005)  mengatakan  bahwa dengan menggunakan  SFAS No.  131 (yang  menggunakan 

management  methode)  akan mengurangi  kemampuan membandingkan pengungkapan 

segmen  untuk  setiap  perusahaan,  berbeda  dengan  menggunakan  SFAS  No.  14  yang 

berdasarkan industry line. 

Venkataraman  (2001)  menemukan  hubungan  yang  lemah  antara  perbaikan 

keakuratan  peramalan  analis  dan  perubahan  pelaporan  segmen  oleh  perusahaan  yang 

mengadopsi SFAS No. 131, namun dia belum melakukan investigasi pengaruh SFAS No. 

131 terhadap harga saham.  Dengan menggunakan data dari 1994-2000, Ettredge et al. 

(2004)  menginvestigasi  keragaman  atas  keuntungan  segmen,  baik  sebelum  maupun 

setelah  SFAS No.  131.   Ettredge  et  al.  (2004)  menemukan  bahwa  perusahaan  yang 

memiliki pesaing akan merahasiakan sumber keuntungan yang diperoleh perusahaan dan 

melaporkan variabel keuntungan segmen yang lebih sedikit. Sejak tahun 1997, SFAS No. 

131 terlihat  meningkatkan transparansi  dalam hal keuntungan perusahaan yang multi-



segmen, dengan meningkatkan pengungkapan keragaman atas keuntungan segmen yang 

dilaporkan.

Berger dan Hann (2003) menguji data segmen perusahaan dalam 10-K di tahun 

penerapan  SFAS  No.  131.  Data  ini  termasuk  data  segmen  tahun  sebelumnya,  yang 

disajikan  kembali  (restated)  mengikuti  SFAS  No.  131.  Mereka  membandingkan 

retrospective SFAS No. 131 dengan SFAS No. 14 atas data segmen yang dilaporkan pada 

tahun sebelumnya, untuk memperoleh pengaruh yang lebih rinci atas pengaruh SFAS No. 

131 terhadap segmen data yang tersedia di publik. Ditemukan bahwa  SFAS No. 131 

meningkatkan  jumlah  segmen  yang  diungkapkan  dan  keakuratan  analis  untuk 

meramalkan laba meningkat untuk perusahaan multi-segmen. 

Penelitian mengenai informasi segmen telah dilakukan di beberapa negara antara 

lain  di  Amerika  Serikat  (Boatsman  et  al.  1993;  Ettredge  et  al.  2002,  2004,  2005; 

Hermarun dan Thomas 2000a, 2000b; Lobo et al. 1998; serta Street et al. 2000), di India 

(Tara 2004) dan di Australia (Fleming et al. 2003). Penelitian yang pernah dilakukan di 

Indonesia  mengenai  informasi  segmen  baru  dilakukan  oleh  Putriana  Kristanti  (2007), 

namun  penelitian  tersebut  hanya  melihat  sejauh  mana  perusahaan  telah  menyajikan 

informasi segmen sesuai dengan PSAK No. 5 baik tahun 1994 maupun revisi dan juga 

melihat  sejauh  mana  perusahaan  telah  menyajikan  informasi  segmennya  sebagai 

pengungkapan sukarela sebelum PSAK No. 5 (1994) diberlakukan, penelitian tersebut 

tidak melakukan pengujian secara statististik, hanya analisa deskriptif.

Penerapan  PSAK  No.  5  (revisi)  menarik  untuk  diteliti  karena  pengungkapan 

segmen adalah bagian dari proses analisa investasi (Knutson 1993). Analis keuangan dan 



pengguna  laporan  keuangan  lainnya  membutuhkan  informasi  segmen  yang  tepat  dan 

lengkap.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ettredge  et  al.  (2002)  menyimpulkan  bahwa 

manager  perusahaan  memiliki  insentif  untuk  merahasiakan  sumber  keuntungan 

perusahaan dari  para  pesaingnya,  insentif  untuk  merahasiakan  informasi  sangat  besar 

bagi perusahaan yang memiliki  laba yang tinggi dan menghadapi persaingan yang ketat. 

Penelitian  Ettredge et  al  (2004) juga menemukan bahwa dengan diterapkannya  SFAS 

131,  mengurangi  kemampuan  manager  untuk  merahasiakan  informasi  mengenai 

keuntungan segmen yang dimiliki  perusahaan.  Sehingga dengan demikian diharapkan 

akan  meningkatkan  kemampuan  pasar  dalam memprediksi  tingkat  arus  kas  dan  laba 

perusahaan  dimasa  akan  datang.  Penelitian  Ettredge  (2005)  memperluas  penelitian 

sebelumnya dengan  menggunakan price based metric  untuk menilai kemampuan pasar 

dalam memprediksi future earnings seperti yang telah dilakukan oleh Berger dan Hann 

(2003)  dan  Venkataraman  (2001)   pada  perusahaan  besar.  Ettredge  (2005)  juga 

melakukan  penelitian  pada  perusahaan  kecil  karena  perusahaan  kecil  juga  harus 

menyajikan pengungkapan yang sama dengan perusahaan besar dan karena perusahaan 

kecil hanya memiliki informasi sedikit (Atiase 1985, El-Gazzar 1998), maka perusahaan 

kecil berpotensi sangat dipengaruhi oleh adanya peraturan pelaporan segmen yang baru. 

Penelitian ini tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil karena keterbatasan 

data dan waktu yang tersedia.

Proksi yang digunakan untuk melihat kemampuan pasar saham menprediksi laba 

perusahaan masa akan datang adalah future earning respon coefficient (FERC). Koefisien 

ini diperoleh dengan meregres return saham tahun ini dengan laba akan datang tahunan 

perusahaan  ditambah  dengan  variabel  pengendali  (control  variable).  Ceteris  paribus, 



dengan pengungkapan, para investor akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk 

memprediksi  laba,  kemudian  akan  tercermin  dalam  harga  saham,  yang  dapat 

mengantisipasi lebih baik laba akan datang, kemudian akan menghasilkan FERC yang 

lebih  tinggi.  Penelitian  Ettredge  et  al  (2005)  berdasarkan  pada  penelitian  Gelb  dan 

Zarowin (2002) dan Lundholm dan Myers (2002) yang menghubungkan pengukuran atas 

pengungkapan sukarela perusahaan dengan ERC. 

Ettredge (2001) menemukan bahwa dengan diterapkannya SFAS 131, perubahan 

segmen yang dilaporkan berhubungan positif dengan ukuran dan kompleksitas operasi 

perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti juga ingin menguji efek diterapkannya PSAK 5 

(revisi).  Jika  standar  ini  dapat  mengurangi  under  reporting dari  periode  sebelumnya,  

perubahan dalam jumlah segmen harus berhubungan positif dengan ukuran perusahaan 

dan kompleksitas serta keragaman operasi perusahaan.   

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pengungkapan  PSAK  No.  5  (Revisi),  apakah  jumlah  segmen  berhubungan  dengan 

ukuran, kompleksitas perusahaan dan persaingan usaha, dan apakah penerapan PSAK 5 

(revisi) tentang informasi segmen berhubungan dengan peningkatan kemampuan pasar 

untuk memprediksi laba masa yang akan datang yang tercermin dalam forward earnings 

response coefficient (FERC). Peneliti menguji hubungan antara current year stock return 

dan next year corporate earnings untuk 2 periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 

5 (revisi). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ettredge et 

al.  (2000 dan 2005) sehubungan dengan penerapan SFAS 131 sebagai pengganti  dari 



SFAS 14.  Selain  itu  peneliti  juga  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  jumlah 

segmen yang diungkapkan setelah penerapan PSAK 5 (revisi).

1.2.  Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah segmen yang diungkapkan dalam 

laporan keuangan perusahaan sehubungan dengan diterapkannya PSAK 5 (Revisi). 

2. Apakah penerapan PSAK 5 (revisi) tersebut dapat meningkatkan kemampuan pasar 

untuk  memprediksi  laba  masa  yang  akan  datang  yang  tercermin  dalam  forward 

earnings response coefficient (FERC). 

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui  apakah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  jumlah  segmen  yang 

diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan sehubungan dengan diterapkannya 

PSAK 5 (Revisi)  dan  dampaknya  terhadap  forward earnings  response  coefficient 

(FERC). 

2. Memberikan masukan mengenai efektifitas PSAK 5 (revisi) 

3. Memberikan  kontribusi  mengenai  penggunaan  FERC (forward  earnings  response 

coefficient) untuk menguji price informativeness dari penerapan suatu PSAK. 

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain : 



1. Analis dan Investor

Diharapkan pengungkapan informasi segmen menjadi semakin berguna dan dapat 

dijadikan  bahan  acuan  dan  pertimbangan  dalam  melakukan  analisis  bagi  para 

pengguna laporan keuangan perusahaan khususnya analis dan investor. 

2. Manajemen Perusahaan

Diharapkan  manajemen  perusahaan  lebih  transparan  dan  benar  dalam 

mengungkapkan  informasi  mengenai  perusahaan  terutama  segmen  yang  dimiliki, 

karena  informasi  segmen  dapat  digunakan  sebagai  bahan  analisa  para  pengguna 

laporan keuangan perusahaan.

3. Pembuat kebijakan (Pemerintah)

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan kebijakan 

standar baru dan dapat digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki penerapan serta 

penyusunan  standar  tentang  informasi  segmen  maupun  penerapan  pengungkapan 

informasi lainnya. 

4. Akademisi

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan penelitian mengenai 

informasi  segmen  terutama  yang  berhubungan  dengan  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan jumlah segmen yang dilaporkan 

dan  kemampuan  pasar  dalam  mengantisipasi  laba  masa  akan  datang  dengan 

menggunakan FERC.



5. Akuntan Publik

Diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  pertimbangan  untuk  menyajikan 

pengungkapan  (disclosure)  yang  cukup  dan  penjelasan  yang  memadai  mengenai 

informasi segmen yang ada dalam laporan keuangan. 

II.   TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peningkatan  Jumlah  Segmen  Bisnis  Yang 

Dilaporkan. 

Faktor  penting  yang  mempengaruhi  FASB  untuk  mengubah  SFAS  14  adalah 

karena  para  analis  merasa  bahwa  perusahaan  tidak  melakukan  disagregasi  laporan 

keuangan kedalam pengungkapan segmen yang cukup memadai karena kompleksitas dan 

ukuran  perusahaan.  Para  analis  mempermasalahkan  SFAS  14  yang  memperbolehkan 

perusahaan besar dan kompleks melaporkan hanya single segmen (misal Xerox). Ettredge 

(2000) menemukan bukti  bahwa dengan diterapkannya SFAS 131, perubahan segmen 

yang  dilaporkan berhubungan positif  dan  signifikan  dengan kompleksitas  perusahaan, 

dan berhubungan negatif  dengan ukuran perusahaan.  Perusahaan yang lebih kompleks 

akan  lebih  banyak  mengungkapan  jumlah  segmen  yang  dilaporkan.  Perusahaan  yang 

lebih  besar  seharusnya  juga  mengungkapkan  jumlah  segmen  yang  lebih  banyak. 

Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesa untuk menguji penelitian ini adalah : 

H1: Perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan jumlah segmen yang 

dilaporkan atas penerapan PSAK No. 5 (Revisi)    



H2:  Perusahaan yang lebih kompleks akan lebih banyak mengungkapkan jumlah 

segmen yang dilaporkan atas penerapan PSAK No. 5 (Revisi)    

2.2. Faktor Yang Membatasi Peningkatan Jumlah Segmen Bisnis Yang Dilaporkan.

Literatur akuntansi telah menguji isu yang berhubungan dengan keputusan untuk 

melakukan dis-aggregate informasi mengenai segmen dan pengaruh keputusan tersebut 

terhadap  kemungkinan  kerugian  yang  dihadapi  perusahaan  dengan  persaingan  bisnis. 

Hayes dan Lundholm (1996) menganalisa pilihan manager untuk melaporkan satu atau 

dua segmen ketika perusahaan memiliki dua aktivitas yang berbeda. Dengan tidak adanya 

persaingan, perusahaan akan melaporkan dua segmen, dengan tujuan perusahaan dapat 

memberikan informasi kepada capital market mengenai value yang dimiliki perusahaan, 

namun perusahaan hanya akan melaporkan satu segmen untuk menghindari persaingan 

bisnis. Harris (1998) menemukan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam industri yang 

lebih kompetitif biasanya akan sedikit melaporkan segmen. 

Dalam penelitian Ettredge (2000) dikatakan bahwa pengungkapan yang rinci atas 

informasi  akuntansi  dalam setiap unit operasi akan membuat perusahaan dalam posisi 

yang tidak menguntungkan dalam negosiasi harga dengan konsumen dan pemasok dalam 

individual  market.  Dari  anggapan  ini  diperoleh  kesimpulan  bahwa  konsumen  dan 

pemasok memiliki  market power  (dalam pasar persaingan tidak sempurna).  Penelitian 

Ettredge  (2000)  menggunakan  consentration  ratio untuk  memahami  pengaruh  dari 

persaingan di dalam industri atas segmen yang dilaporkan,  dan hasilnya  menunjukkan 



bahwa perusahaan yang beroperasi dalam industri yang di dominasi oleh jumlah kecil 

kompetitor  kuat  memiliki  peningkatan  yang  lebih  sedikit  dalam jumlah segmen yang 

dilaporkan  ketika menerapkan SFAS No. 131. Hal tersebut konsiten dengan pernyataan 

sebelumnya  bahwa  perusahaan  yang  mengungkapan  segmen  dengan  lebih  baik  akan 

memberikan keuntungan kepada kompetitor utamanya.  

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinan persaingan yang 

dihadapi  perusahaan  akan  memberikan  dis-insentif  untuk  meningkatkan  jumlah 

pengungkapan  segmen  bisnis  perusahaan.  Ketika  perusahaan  dihadapkan  pada  pasar 

persaingan tidak sempurna (less competitive) seperti hanya beberapa pesaing, konsumen 

atau pemasok,  maka manajer  akan menolak untuk mengungkapkan pelaporan  segmen 

yang  lebih disaggregasi  ketika  menerapkan PSAK No. 5  (Revisi).  Alasan perusahaan 

cenderung  untuk  meminimalisasi  disagreasi  atas  informasi  segmen  adalah  untuk 

menghindari efek persaingan yang timbul jika informasi sensitif mengenai segmen profit 

diungkapkan kepada kompetitor, konsumen dan pemasok. Dalam penelitian ini juga akan 

di uji apakah  perusahaan yang memiliki konsumen utama akan mempengaruhi keputusan 

perusahaan  untuk  mengungkapkan  jumlah  segmen  yang  dilaporkan.  Berdasarkan 

penelitian  tersebut  diperkirakan bahwa perusahaan yang menghadapi  persaingan tidak 

sempurna   akan  lebih  sedikit  meningkatkan  jumlah  segmen  yang  dilaporkan,  maka 

hipotesa adalah:

H3: Perusahaan yang dihadapkan oleh kompetisi akan lebih sedikit meningkatkan 

jumlah segmen yang dilaporkan atas penerapan PSAK No. 5 (Revisi)    



H4: Perusahaan yang memiliki konsumen utama akan lebih sedikit meningkatkan 

jumlah segmen yang dilaporkan atas penerapan PSAK No. 5 (Revisi)    

2.3.  Stock Price Informativeness

Stock  Price  Informativenes artinya  seberapa  banyak  informasi  tentang  future 

earnings atau cash flow dikapitalisasi kedalam harga pasar saham.  Ettedge et al. (2005) 

mengukur  Stock Price Informativenes berdasarkan Collins et al. (1994) yang disingkat 

dengan CKSS. Penjelasan lebih rinci mengenai model CKSS dapat dilihat pada lampiran 

1.  CKSS  mengasumsikan  bahwa  perubahan  expected  deviden berhubungan  dengan 

perubahan  expected  earning,  sehingga  mereka  menggunakan  return saham  saat  ini 

(current  stock  return)  sebagai  fungsi  atas  current  periode  unexpected  earning dan 

discounted expected  future  earning.  Konsisten  dengan  bukti  yang  dikatakan  diatas, 

penambahan  dan  perbaikan  data  segmen  bisnis  harusnya  meningkatkan  kemampuan 

pasar untuk memprediksi laba akan datang untuk periode setelah SFAS 131. Sehingga 

tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ekspektasi pasar akan laba masa depan 

tersirat  dalam  return saham,  menjadi  dekat  dengan  realisasi  laba  akan  datang  untuk 

pelaporan segmen perusahaan setelah menerapkan PSAK No. 5 (revisi), atau dengan kata 

lain apakah PSAK No. 5 (revisi) yang dihasilkan dalam return saat ini lebih berhubungan 

dengan laba akan datang. 



Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah  return saat  ini  menjadi 

lebih berhubungan dengan laba tahun depan untuk perusahaan yang dipengaruhi  oleh 

PSAK No. 5 (revisi), sehingga digunakan estimasi persamaan (3) dengan menggunakan 

pooled data untuk periode sebelum (pre) dan setelah (post) PSAK No. 5 (revisi), dengan 

periode sebagai berikut:

Pre = tahun yang berakhir 31 Desember 1999 sampai dengan 31 Desember 2001, dan 

Post = tahun yang berakhir 31 Desember 2003 sampai dengan 31 Desember 2004.

Periode tersebut  diambil  karena PSAK No. 5 (revisi)  efektif  tanggal  1 Januari 

2002. Penelitian ini menggunakan data 2 tahun sebelum maupun setelah penerapan untuk 

meningkatkan  kekuatan  pengujian.  Berdasarkan   penelitian  tersebut  maka,  hipotesis 

dalam penelitian ini adalah:

H5: Stock price informativeness pada periode setelah penerapan PSAK 5 (revisi) 

lebih  tinggi  daripada  stock  price  informativeness pada  periode  setelah 

penerapan PSAK 5 (revisi).

2.3.  Variable Kontrol

a. Ukuran dichotomous

Pengaruh  atas  perubahan  dalam  pengungkapan  yang  terjadi  untuk  setiap 

perusahaan  tidak  hanya  berdasarkan  status  segmen  dan  ukuran  segmen,  tetapi  juga 

berdasarkan bagaimana perusahaan tersebut dipengaruhi oleh perubahan tersebut, apakah 



meningkatkan  disaggregasi  atas  segmen  atau  tidak.  Untuk  menilai  pengaruh  yang 

berbeda  dimasing-masing  perusahaan,  maka  digunakan  ukuran  pengaruh  tingkat 

disaggregasi  segmen  atas  PSAK  No.  5  (revisi),  yaitu  ukuran  dichotomous,  NAIK, 

didefinisikan  sebagai  1  jika  perusahaan  meningkatkan  jumlah  segmen  bisnis  yang 

dilaporkan dan 0 jika jumlah segmen menurun atau tetap sama untuk periode sebelum 

(pre) sampai dengan periode setelah (post) PSAK No. 5 (Revisi).

b. Pengaruh karakteristik perusahaan.

Selain  menguji  kemungkinan  adanya  perubahan  makro  yang  mempengaruhi 

pergeseran dalam FERC,  maka  untuk menambah keyakinan  dilakukan pengujian atas 

perubahan  yang  diakibatkan  oleh  karakteristik  perusahaan  itu  sendiri.  Sehubungan 

dengan informasi yang ada dalam harga, hubungan antara return saat ini dan laba akan 

datang tergantung dari  timeliness dan  variability (forecastability) atas laba. Ketika laba 

lebih  tepat  waktu,  return memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  laba  saat  ini  dan 

hubungan  yang  lemah  dengan  laba  yang  akan  datang.  Sebaliknya  return memiliki 

hubungan yang kuat dengan laba masa akan datang yang kurang variabel (lebih dapat di 

prediksi, tetapi sedikit tidak pasti). 

Ada beberapa proksi yang digunakan untuk  timeliness dan  forecastability atas 

laba, yaitu pertumbuhan laba (earning growth), persistensi laba (earning persistence) dan 

lingkungan yang informatif (informative enviroment), yaitu: 

• Untuk  mengkontrol  ketepatan  waktu  (timeliness)  atas  laba,  Basu  1997 

mengunakan variabel negatif return. 

• Untuk mengkontril pertumbuhan laba (earning growth) dapat  digunakan rasio 

market-to-book (M/B). 



• Untuk mengukur  persistensi  laba (earning persistence),  Lundholm dan Myers 

(2002) menggunakan proksi laba tahun depan yang negatif. Jumlah laba tahun depan 

yang negatif akan lebih sulit untuk diprediksi oleh pasar dibanding laba tahun depan 

yang positif, yang biasanya lebih normal dan persisten.  

• Untuk menkontrol lingkungan yang informatif (informative enviroment), Atiase 

(1985)  dan  El-Gazzar  (1998)  menggunakan  SIZE.  Semakin  besar  perusahaan, 

biasanya memiliki lingkungan informasi yang lebih banyak,  sehingga lebih mudah 

dalam memprediksi.

• Untuk mengkontrol earnings uncertainty dapat memasukkan pengukuran 

firm level earnings variability (FIRM_EVAR) yang diukur dari standar deviasi rasio 

EBIT/TA selama 5 tahun sebelumnya dari median.

                 Pada penelitian ini hanya diuji variabel kontrol RUGI dan SIZE.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1.  Sumber Data dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dan diambil dari laporan 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ICMD. Pemilihan sampel 

penelitian dilakukan dengan menggunakan metode  purposive sampling  dengan kriteria 

adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan 

mempublikasikan laporan keuangan auditan tahun 2000-2004. Peneliti hanya mengambil 

2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah penerapan PSAK 5 (revisi)  karena keterbatasan 

waktu penulis  dalam pengumpulan  data.  Tahun 2000-2001 termasuk periode  sebelum 



(pre) dan tahun 2003-2004 sebagai periode setelah (post) pelaporan PSAK No. 5 (revisi). 

Deskriptif statistik disajikan dalam Lampiran II.

III.2. Model penelitian 

Model 1   (pengujian hipotesa 1 - 4)  

CHGSEG = b0 + b1SIZE +  b2EVAR  +   b3AUDITOR + b4CSTM + b5CR + e 

Keterangan :

CHGSEG  =  Perubahan  pada  jumlah  segmen  yang  dilaporkan,  diukur  dengan   mengurangkan  jumlah 
segment yang dilaporkan pada masa  PRE dan POST.

 SIZE =  Ukuran perusahaan, diukur dengan logarithm of total assets. Diprediksi variabel ini  memiliki 
koefisien positif.

EVAR =  Mengukur  Kompleksitas  perusahaan,  diukur  dari  standard  deviation  of  annual  earnings  untuk 
periode sebelum diterapkannya PSAK 5. Diprediksi variabel ini  memiliki koefisien  positif.

CSTM =  Mengukur  penjualan  kepada  pelanggan  utama,  diukur  dengan  rasio  jumlah  penjualan  kepada 
pelanggan utama  dibagi total penjualan. Diprediksi variabel ini  memiliki koefisien negatif.

CR = Consentration rasio, diukur dengan penjualan terbesar dari 4 perusahaan dibagi jumlah penjualan 
seluruh perusahaan dalam industri tersebut. Diprediksi variabel ini  memiliki  koefisien negatif. 
Selain itu juga diuji dengan variabel dummi dimana 1 : jika perusahaan masuk dalam 4 besar di 
industrinya, 0 lainnya.

Variabel Kontrol :

Auditor = Semakin besar ukuran KAP, semakin baik kualitas audit sehingga semakin besar kemungkinan 
mengungkapkan perubahan segmen. 1: big four, 0 lainnya

Model 2 (pengujian hipotesa 5)

Rt = a0 + a1POST + a2NAIK + b0Et-1 + b1Et+ b2Et+1 + b3Rt+1 + b4POST* Et-1 

+ b5POST*Et + b6POST*Et+1 + b7POST*Rt+1 + c0POST*NAIK 



+ c1POST*NAIK*Et-1+ c2POST*NAIK*Et+ c3POST*NAIK*Et+1 

+ c4POST*NAIK*Rt+1 + d0NAIK*Et-1 + d1NAIK*Et + d2NAIK*Et+1 

+ d3NAIK* Rt+1  + e0RUGI*Et-1 + e1RUGI*Et  + e2RUGI*Et+1 + e3RUGI* 

Rt+1  +  f0SIZE*Et-1 + f1SIZE*Et   + f2SIZEI*Et+1  +   f3SIZE* Rt+1    +  ut

Keterangan : 

Rit =  return saham tahunan untuk  tahun  t,  diukur  selama  periode  12  bulan  yang 
berakhir 31 Desember

Eit =  income yang  tersedia  untuk  pemegang  saham biasa  (common shareholders) 
sebelum extraordinary item dalam tahun t; dibagi dengan market value ekuitas 
setelah t-1 akhir tahun

Et-1  =  income yang  tersedia  untuk  pemegang  saham biasa  (common shareholders) 
sebelum extraordinary item untuk tahun sebelum tahun t; dibagi dengan market  
value ekuitas setelah t-1 akhir tahun

Et+1 =  income yang  tersedia  untuk  pemegang  saham biasa  (common shareholders) 
sebelum extraordinary item untuk tahun setelah tahun t; dibagi dengan market  
value ekuitas setelah t-1 akhir tahun

Rt+1 =  return saham tahunan  untuk  periode  1  (satu)  tahun  setelah  tahun  t,  diukur 
selama periode 12 bulan yang berakhir 31 Desember 

Variabel kontrol :

POST  = 1 : data setelah penerapan PSAK 5 (revisi), 0 : data sebelum penerapan PSKA 5 (revisi)

NAIK  = 1 : jika jumlah segmen pada periode POST bertambah; 0 : jika jumlah segmen pada 
periode  

                     POST tidak bertambah

RUGI  =  1 : jika Et+1 negatif. 

SIZE    =  Logaritma natural atas market value equity. 



Koefisien b1  menunjukkan nilai ERC pada masa PRE, sedangkan koefisien b1 + b5 

menunjukkan  nilai  ERC  pada  masa  POST.  FERC  pada  masa  PRE ditunjukkan  oleh 

koefisien b2,   sedangkan FERC pada masa POST ditunjukkan oleh koefisien b2+ b6.  NAIK 

adalah variabel dummi dimana bernilai 1 jika jumlah segmen bisnis meningkat, sehingga 

POST*NAIK  menangkap  efek  FERC  atas  peningkatan  jumlah   segmen  yang 

diungkapkan antara PRE dan POST. Untuk perusahaan yang jumlah segmennya  tetap 

atau turun dari PRE ke POST period, perubahan FERC  ditangkap oleh  b6, sedangkan 

untuk  perusahaan yang  jumlah  segmen  bisnisnya   meningkat,  perubahan pada  FERC 

ditangkap oleh  b6 dan  c3. Koefisien c3 menangkap  incremental effect dari FERC akibat 

peningkatan jumlah segmen yang diungkapkan pada POST period.  

3.4. Metode Pengolahan Data

Model 1 diuji dengan regresi linier berganda, sedangkan model 2 diuji  Model 1 

diuji dengan menggunakan metode  pool least squared. Untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik,  dilakukan  pembobotan  dalam  model  PLS.  sehingga  hasil  pengolahan  model 

tersebut dapat dikategorikan sebagai model GLS (Generalized Least Square). 

IV. HASIL PENGUJIAN

4.1. Model 1 : Faktor yang mempengaruhi Jumlah Segmen.

Hasil regresi untuk pengujian model 1 adalah sebagai berikut : 



Tabel 1
Hasil Uji Statistik Model Empiris Model 1

Dependent Variable: CHGSEG
Method: Least Squares
Date: 08/05/09   Time: 11:58
Sample: 1 73
Included observations: 73

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -3.984084 4.627318 -0.860992 0.3923

TA 0.568940 0.339361 1.676506 0.0983*
EVAR -2.11E-06 8.53E-07 -2.476063 0.0158*

AUDITOR -0.161247 0.695659 -0.231791 0.8174
CR -2.747847 1.571758 -1.748264 0.0850*

CSTM -1.591626 1.426371 -1.115857 0.2685
R-squared 0.132521     Mean dependent var 2.575342
Adjusted R-squared 0.067784     S.D. dependent var 2.748322
S.E. of regression 2.653541     Akaike info criterion 4.868284
Sum squared resid 471.7659     Schwarz criterion 5.056541
Log likelihood -171.6924     F-statistic 2.047062
Durbin-Watson stat 2.089347     Prob(F-statistic) 0.083136

Ket : 
CHGSEG = Perubahan pada jumlah segmen yang dilaporkan
 SIZE   = Ukuran perusahaan
EVAR     = Mengukur Kompleksitas perusahaan

CSTM    = Mengukur penjualan kepada pelanggan utama

CR =  Variabel dummi dimana 1 : jika perusahaan masuk dalam 4 besar di industrinya, 0 lainnya.

Auditor =  Ukuran KAP

Hasil tersebut  menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi 

jumlah segmen yang diungkapkan setelah penerapan PSAK No. 5 (revisi) adalah TA, 

EVAR dan CR, sedangkan AUDITOR dan CSTM tidak signifikan. Dari hasil pengujian 

kita dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Hipotesa 1 terbukti dimana variabel ukuran perusahaan (TA) berhubungan positif 

dan  signifikan  dengan  peningkatan  jumlah  segmen  yang  dilaporkan.  Hal  ini 

membuktikan  bahwa semakin  besar perusahaan,  akan semakin  banyak  segmen 

yang diungkapkan setelah PSAK 5 (revisi). 

2. Hipotesa 2 terbukti namun dengan koefisien yang terbalik dengan hipotesa dan 

penelitian  Ettredge  (2000).  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel 



kompleksitas  perusahaan  (EVAR)  berhubungan  negatif  signifikan  dengan 

peningkatan  jumlah  segmen  yang  dilaporkan.  Yang artinya  semakin  kompleks 

perusahaan, jumlah segmen yang dilaporkan tidak bertambah. Hal ini mungkin 

disebabkan  karena  dengan  semakin  kompleksnya  perusahaan,  cost untuk 

mengungkapkannya lebih besar bagi perusahaan.

3. Hipotesa 3 terbukti  bahwa tingkat kompetisi (CR) berhubungan negatif dengan 

perubahan jumlah segmen yang dilaporkan dan hal tersebut konsisten penelitian 

Ettredge  (2000).  Terbukti  bahwa perusahaan  yang  dihadapkan  oleh  kompetisi 

akan lebih sedikit meningkatkan jumlah segmen yang dilaporkan atas penerapan 

PSAK No. 5 (revisi).   

4. Hipotesa 4 tidak terbukti.  Perusahaan yang memiliki konsumen utama (CSTM) 

tidak signifikan mempengaruhi jumlah segmen yang dilaporkan. 

5. Auditor sebagai variabel kontrol ternyata tidak berpengaruh terhadap perubahan 

jumlah segmen yang dilaporkan. Ini adalah variabel dummi dimana 1 adalah KAP 

big  four  dan  0  lainnya.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa   ukuran  KAP  tidak 

menyebabkan  perubahan pada  jumlah  segmen  yang  dilaporkan  atas  penerapan 

PSAk 5 (revisi).

R2 dari pengujian ini masih rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada banyak 

faktor lainnya  yang mempengaruhi perubahan jumlah segmen yang dilaporkan setelah 

penerapan PSAK 5 (revisi).   

4.2. MODEL 2 :  FERC

Pada  model  2 diatas  tidak  dapat  menggunakan  pendekatan  fixed  effect dan 

random effect  karena terdapat near singular matrix. Near singular matrix terjadi karena 

terdapat  hubungan  yang  sangat  tinggi  antar  variable  independen,  sehingga  eviews 

mengalami  kesulitan  untuk  mengestimasi  persamaan  regresi  tersebut.  Terjadinya 

hubungan yang sangat tinggi antar variable independen disebabkan oleh moderating yang 



dilakukan dalam persamaan ini. Selain itu, terdapat salah satu variable independen yang 

mirip  dengan  variable  independen  lainnya  seperti  variable  post  dan  naik.  Akibatnya 

Model 1 tidak bisa dilakukan karena terjadi near singular matrix. Untuk menghilangkan 

near singular matrix, peneliti  membuang beberapa variabel.  Yang masih dipertahankan 

adalah variabel dari b0, b1, b2, b3, b5, b6, c3 ditambah variabel kontrol sehingga model 

menjadi : 

Model 2 (  revisi)  

Rt  = a0 + a1POST + a2NAIK + b0Et-1 + b1Et+ b2Et+1 + b3Rt+1  + b5POST*Et   + 

b6POST*Et+1 +  c3POST*NAIK*Et+1  +  e0RUGI*Et-1 +  e1RUGI*Et   + 

e2RUGI*Et+1 + e3RUGI* Rt+1 +  f0SIZE*Et-1 +  f1SIZE*Et   +  f2SIZE*Et+1  + 

f3SIZE* Rt+1    + ut

Penelitian  Ettredge  (2005)  tidak  terjadi  near  singular  matrix,  mungkin  karena 

menggunakan sampel yang sangat banyak. Pada penelitian ini hanya diperoleh 204 firm 

years. Model 2 (revisi) diolah dengan menggunakan metode  pool least squared. Untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik, dilakukan pembobotan dalam model PLS sehingga hasil 

pengolahan model tersebut dapat dikategorikan sebagai model GLS (Generalized Least 

Square).  Ada 3 pengujian untuk model 2 ini yaitu tanpa variabel kontrol, dengan variabel 



kontrol  SIZE dan variabel  kontrol  RUGI.  Hasil  Uji  Statistik  Model  2  (revisi)  adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2 
Hasil Uji Statistik Model Empiris Model 2

                Var Control : RUGI          Var Control : Size              Tanpa Var Control 

Variable Coefficient Prob. Variable Coefficient Prob. Variable Coefficient Prob.

C -0.106361 0 C 0.167372 0.0385 C -0.041659 0

b1 ET? 0.130888 0.0187 ET? -0.291541 0 ET? 0.129482 0

ET_1? 0.036799 0.5834 ET_1? -1.196295 0 ET_1? -0.095037 0

b2 ET1? 0.147256 0.0001 ET1? 0.119536 0 ET1? -0.029468 0.0449

RT1? 0.036447 0.4302 RT1? -1.653111 0 RT1? -0.059321 0.1784

POST? 0.340954 0.0007 POST? 0.22831 0 POST? 0.278329 0.015

NAIK? 0.26139 0.0088 NAIK? 0.217756 0.0003 NAIK? 0.187706 0.1571

B5 PET? 1.09256 0 PET? 1.083686 0 PET? 0.883136 0

B6 PET1? -3.634003 0.0007 PET1? -4.145471 0 PET1? -3.372453 0.0161

C3 PNET1? 2.798124 0.0094 PNET1? 3.762496 0 PNET1? 3.200622 0.0307

RUGI? -0.141372 0.002 SIZE? -0.040164 0.0061 Weighted 
Statistics

RUGIET_1? -0.160236 0.0181 SIZEET_1? 0.242446 0 R-squared 0.500787 0.151093

RUGIET? -0.181051 0.0139 SIZEET? 0.056754 0 Adjusted 
R-squared 0.451951 0.764276

RUGIRT1? -0.156174 0.133 SIZERT1? 0.286037 0

Weighted 
Statistics

Weighted 
Statistics

R-squared 0.594228 0.116759 R-squared 0.847473 0.219451
Adjusted 

R-squared
0.534284 0.808929 Adjusted 

R-squared
0.824941 1.2923

Keterangan variabel :
1. ET? = Et    

2. ET_1? = Et-1

3. ET1? = Et+1

4. RT1? = Rt+1

5. PET? = POST*Et+1

6. PET1? = PEt+1

7. PNET_1? = POST*NAIK*Et-1

8. PNET? = POST*NAIK*Et

9. PNET1? = POST*NAIK*Et+1

10. PNRT1? = POST*NAIK*Rt+1

11. RUGIET_1? = RUGI* NAIK*Et-1

12. RUGIET? = RUGI* NAIK*Et

13. RUGIET1? = RUGI* NAIK*Et+1

14. RUGIRT1? = RUGI* NAIK*Et+1



15. SIZEET_1? = SIZE* NAIK*Et-1

16. SIZEET? = SIZE* NAIK*Et

17. SIZEET1? = SIZE* NAIK*Et+1

18. SIZERT1? = SIZE* NAIK*Et+1

Ketiga model tersebut dapat dikatakan cukup baik karena memiliki R2 sebesar 0,5 

sampai 0,84 dan banyak variabel yang signifikan sesuai ekspektasi. Pengecualian adalah 

pengujian yang tidak memasukkan variabel  kontrol,  koefisien b2 (FERC) tidak sesuai 

ekspektasi.  Untuk  pengujian  yang  memasukkan  variabel  kontrol  SIZE,  koefisien  b1 

(ERC)  tidak  sesuai  ekspektasi.  Namun  pada  pengujian  yang  memasukkan  variabel 

kontrol RUGI, semua koefisien sesuai ekspektasi.  Koefisien b1 menunjukkan nilai ERC 

pada masa PRE, koefisien b1 +  b5  menunjukkan nilai ERC pada masa POST, koefisien b2 

menunjukkan nilai FERC pada masa PRE, koefisien b2+ b6. menunjukkan nilai FERC pada 

masa POST. 

Untuk perusahaan yang jumlah segmennya tetap atau turun dari PRE  ke POST 

period,  perubahan  FERC  ditangkap  oleh  b6,  untuk  perusahaan  yang  jumlah  segmen 

bisnisnya   meningkat,  perubahan  FERC  ditangkap  oleh  b6 dan  c3.  Sehingga  dapat 

dikatakan  bahwa  koefisien  c3 menangkap  incremental  effect dari  FERC  akibat 

peningkatan  jumlah  segmen  yang  diungkapkan  pada  post  period.   Sehingga  dapat 

dikatakan  bahwa  terjadi  incremental  effect pada  FERC  akibat  peningkatan  jumlah 

segmen yang diungkapkan pada post period. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan 

PSAK 5 (revisi) tentang informasi segmen berhubungan dengan peningkatan kemampuan 

pasar untuk memprediksi  laba masa yang akan datang yang tercermin dalam  forward 

earnings response coefficient (FERC). 

V. KESIMPULAN DAN SARAN



Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan perubahan atas jumlah segmen yang dilaporkan perusahaan 

dan menguji apakah penerapan PSAK 5 (revisi) tentang informasi segmen berhubungan 

dengan peningkatan kemampuan pasar untuk memprediksi laba masa yang akan datang 

yang  tercermin  dalam  forward  earnings  response  coefficient (FERC).  Dari  hasil 

pengujian  ditemukan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  perubahan  segmen  yang 

dilaporkan  adalah  ukuran  perusahaan,  tingkat  kompleksitas  perusahaan  dan  tingkat 

persaingan perusahaan dalam industri tersebut. Semakin besar perusahaan, akan semakin 

banyak segmen yang diungkapkan.  Semakin  tinggi  tingkat  kompetisi,  semakin sedikit 

jumlah segmen yang dilaporkan. Namun kompleksitas perusahaan berhubungan negatif 

signifikan dengan peningkatan jumlah segmen yang dilaporkan. Yang artinya semakin 

kompleks perusahaan, jumlah segmen yang dilaporkan tidak bertambah. Hal ini mungkin 

disebabkan  karena  dengan  semakin  kompleksnya  perusahaan,  cost untuk 

mengungkapkannya lebih besar bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki konsumen 

utama (CSTM) tidak signifikan mempengaruhi jumlah segmen yang dilaporkan. Ukuran 

KAP tidak signifikan mempengaruhi  perubahan pada jumlah  segmen yang dilaporkan 

atas penerapan PSAk 5 (revisi).  R2 yang diperoleh masih relatif  kecil  sehingga masih 

banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhinya.  

Untuk menguji apakah ada incremental efek pada FERC, pada model 2 awal tidak 

dapat menggunakan panel data dengan pendekatan fixed effect dan random effect karena 

terdapat  near singular matrix (hubungan yang sangat tinggi antar variable independen). 

Untuk mengatasinya, peneliti mengurangi jumlah variabel independen dan akhirnya near 

singular matrix dapat dihilangkan. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa  nilai 

koefisien  b1,  b2  dan  c3  signifikan  positif,  sedangkan  koefisien  b6   signifikan  negatif. 

Sehingga dapat  dikatakan  bahwa terjadi  terjadi  incremental  effect pada  FERC akibat 

peningkatan  jumlah  segmen  yang  diungkapkan  pada  post  period. Sehingga  dapat 

dikatakan  bahwa penerapan  PSAK 5  (revisi)  tentang  informasi  segmen  berhubungan 



dengan peningkatan kemampuan pasar untuk memprediksi laba masa yang akan datang 

yang tercermin dalam forward earnings response coefficient (FERC). 

Kelemahan penelitian ini  yaitu sampel kurang banyak dan belum memasukkan 

variabel  kontrol  kondisi  makro  ekonomi.  Pada  penelitian  Ettredge  (2005),  digunakan 

perusahaan yang single segmen pada PRE dan POST sebagai kontrol variabel. Namun 

untuk kasus Indonesia tidak dapat dilakukan  seperti itu karena jarang perusahaan yang 

single segment pada PRE dan POST. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel 

kontrol lain, misalnya timeliness, earning growth, earnings uncertainty.

Sehubungan dengan PSAK 5 mengenai segmen, dapat juga diteliti apakah setelah 

menerapkan PSAK 5 (revisi), abnormal profit perusahaan mengalami penurunan karena 

ada  kekhawatiran  dengan  mengungkapkan  informasi  segmen  lebih  banyak,  rahasia 

perusahaan akan diketahui oleh kompetitor. 
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LAMPIRAN I
Definisi variabel Penelitian

A. Variabel Dependen
Model 1       CHGSEG = Perubahan pada jumlah segmen yang dilaporkan. Peneliti mengukur 

variable dengan mengurangkan jumlah  segment yang dilaporkan 
pada masa  PRE dan POST.

Model 2                 Rit   =  return saham tahunan untuk tahun  t,  diukur  selama  periode  12 
bulan yang berakhir 31 Desember

B. Variabel Independen
Model 1

SIZE = logarithm of total assets. FASB mengharapkan bahwa penerapan  SFAS No. 131 
dapat meningkatkan jumlah segmen yang dilaporkan oleh large and complex firms. 
Sehingga positive sign pada SIZE menunjukkan  kesuksesan dalam mencapai tujuan 
FASB. 

EVAR = Kompleksitas perusahaan diukur dari standard deviation of annual earnings untuk 
periode  sebelum  diterapkannya  PSAK  5.  Variabel  EVAR  diharapkan  memiliki  
koefisien  positif.

CSTM = Rasio jumlah penjualan kepada pelanggan utama, dihitung dengan penjualan kepada 
pelanggan  utama  dibagi  total  penjualan.  Diharapkan  variabel  ini  akan  bertanda 
negatif. 

CR = Penjualan terbesar dari 4 perusahaan dibagi jumlah penjualan seluruh perusahaan 
dalam industri tersebut.Diharapkan perusahaan yang memiliki kompetisi sempurna 
(kurang  kompetitif  dalam industri  dengan  CR yang  tinggi)  biasanya  akan  lebih 
sedikit  untuk  meningkatkan  jumlah  segment  yang  dilaporkan.  Sehingga prediksi 
tanda menjadi negatif. 

Model 2
Eit = income yang tersedia untuk pemegang saham biasa (common shareholders) sebelum 

extraordinary item dalam tahun  t;  dibagi  dengan  market value ekuitas setelah t-1 
akhir tahun

Et-1  = income yang tersedia untuk pemegang saham biasa (common shareholders) sebelum 
extraordinary item untuk tahun sebelum tahun t; dibagi dengan market value ekuitas 
setelah t-1 akhir tahun

Et+1 = income yang tersedia untuk pemegang saham biasa (common shareholders) sebelum 
extraordinary item untuk tahun setelah tahun t; dibagi dengan market value ekuitas 
setelah t-1 akhir tahun

Rt+1 =  return saham tahunan untuk periode 1 (satu) tahun setelah tahun  t, diukur selama 
periode 12 bulan yang berakhir 31 Desember

LAMPIRAN I
CKSS

(Pengukuran Stock Price Informativenes berdasarkan Collins et al. (1994))

Collins  et  al.  (1994)  menggunakan  proksi  untuk  current  unexpected  earning 
(dengan perubahan laba saat ini), dan expected future earning (menggunakan perubahan 
dalam melaporkan laba akan datang), hasil regresi return saham tahunan saat ini (Rt) dan 
perubahan laba tahunan saat ini dan akan datang.
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Rt = a + β0 ΔEt + β1ΔEt+1 + ut (1)
Variabel laba dalam bentuk per-lembar dan di skala dengan harga lembar pada 

awal  tahun  saat  ini,  dan  return saham  adalah  total  return saham  tahunan.  Dengan 
menggunakan  perubahan  laba  sebagai  variabel  penjelas  diasumsikan  bahwa  laba 
mengikuti  pola  random  walk.  Bentuk  regresi  persamaan  1  apabila  dijabarkan  akan 
menghasilkan hasil sebagai berikut:

Rt = a + β0 ΔEt + β1ΔEt+1 + ut 

Rt = a + β0 (Et  - Et-1) + β1(Et+1 - Et) + ut 

Rt = a + β0Et  - β0Et-1 + β1Et+1 - β1Et + ut 

Maka  dengan  mengikuti  penelitian  Lundholm  dan  Myers  (2002),  maka  bentuk 
regresi dan tanda yang diharapkan menjadi sebagai berikut:

Rt = a + b0 Et-1 + b1Et+ b2Et+1 + ut (2)
      ERC   FERC 

Expected Sign    -     +    +
Dimana: t= waktu Et= EPS periode sekarang

Et-1= EPS periode sebelumnya Et+1= realisasi EPS periode berikutnya

Lundholm dan Myers (2002), pada model (2) mengikuti  random walk untuk kasus 
khusus, jika b0 = -b1. b2  adalah FERC (future earning respond coefficient). Collins et al. 
(1994) berpendapat bahwa dengan menggunakan actual future earning maka error dalam 
variabel  bias  dimasukan  ke  dalam estimasi  FERC,  yang  secara  teori  bahwa  regressor 
expected future earning tidak dapat diobservasi. Untuk menghilangkan eror dalam bias 
variabel,  maka model  mengikuti  Collins  et  al.  (1994)  dan memasukan  return  periode 
berikutnya (Rt+1) sebagai variabel pengendali dalam model, maka model menjadi sebagai 
berikut:      

Rt = a + b0 Et-1 + b1Et+ b2Et+1 + b3Rt+1 + ut (3)
       ERC   FERC        

Expected Sign     -     +     +       -

Seperti  yang  dijelaskan  dalam  penelitian  Collins  et  al.  (1994),  koefisien 
dihipotesakan  untuk  Rt+1  adalah  negatif  (meskipun  jika  return  univariately 
intertemporally tidak  berkorelasi),  karena  Rt+1  adalah  berkorelasi  dengan  komponen 
unexpexted Et+1. Karena tujuan Collins et al. (1994) adalah untuk memaksimalkan R2 

atas model return-earning, Collins et al. (1994) memasukan 3 (tiga) tahun kedepan atas 
earning dan return dalam regresinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah 
FERC berubah untuk perusahaan yang dipengaruhi oleh PSAK No. 5 (revisi), oleh karena 
tujuan penelitian ini tidak untuk memaksimalkan R2, dan dengan memasukkan tahun ke 
depan yang lebih banyak, efektif akan menurunkan short time series, maka penelitian ini 
hanya memasukan  2 (dua) periode kedepan saja dalam regresi.  Dengan horizon yang 
hanya 2 (dua) tahun maka analisis menjadi konsisten, yang fokus dalam peramalan laba 
tahun depan. Lebih jauh, horizon laba yang lebih panjang akan membuat susah untuk 
melakukan  peramalan,  sehingga  akan  mudah  untuk  mendeteksinya  untuk  tahun  yang 
paling berdekatan.
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LAMPIRAN II
Statistik Deskriptif

A. Statistik Deskriptif Model 1
 CHGSEG TA AUDITOR EVAR CSTM CR

 Mean 2.575342 13.43537 0.712329 183504.9 0.271233 0.054795
 Median 2 13.18252 1 25158.43 0.17 0
 Maximum 11 17.12621 1 2140723 0.99 1
 Minimum -3 10.4389 0 147.67 0.05 0
 Std. Dev. 2.748322 1.346847 0.45581 440315.9 0.250965 0.229154
 Skewness 0.700248 0.47937 -0.938103 3.557877 0.993986 3.91254
 Kurtosis 3.436726 2.988807 1.880037 14.84914 3.039738 16.30797
 Jarque-Bera 6.546028 2.796225 14.52233 581.0677 12.02558 724.9325
 Probability 0.037892 0.247063 0.000702 0 0.002447 0
 Sum 188 980.7819 52 13395855 19.8 4
 Sum Sq. 
Dev.

543.8356 130.6078 14.9589 1.40E+13 4.534789 3.780822

 Observations 73 73 73 73 73 73

B. Statistik Deskriptif Model 2
Karena data tidak terlalu banyak, peneliti tidak memisahkan antara perusahaan yang small, 

large dan medium seperti  yang dilakukan Ettrage (2005).  Peneliti  juga tidak terlalu  menganalisa 
mengenai  perpindahan dari  single segment  ke multiple  segment  karena perusahaan yang tadinya 
single  segmen  dan  tetap  single  segmen  tidak  banyak  di  Indonesia.  Sebagian  besar  perusahaan 
mengungkapkan multiple segmen pada periode POST.  

 ET? ET_1? ET1? MVE? RT? RT1? PET? PET_1? PET1? PRT1? PN? PNET1?

 Mean -0.27108 -0.12137 -0.08069 2137394 0.175588 0.156471 0.014216 0.03 0.031275 0.136373 0.45098 0.029412

 Sum -27.65 -12.38 -8.23 2.18E+08 17.91 15.96 1.45 3.06 3.19 13.91 46 3

 Median 0.095 0.105 0.11 280000 0.04 0.055 0 0 0 0 0 0

 Maximum 1.08 2.49 2.49 27658750 2.57 2.16 0.4 2.49 0.26 2.16 1 0.26

 Minimum -10.09 -10.09 -8.16 20125 -0.75 -0.75 -1.22 -8.16 -0.46 -0.64 0 -0.46

 Sum Sq. Dev. 214.9439 217.302 174.6739 4.00E+15 47.1061 29.8042 3.2353 88.2104 1.2511 20.4681 46 1.2238

 Std. Dev. 1.43316 1.461721 1.312581 5911833 0.659743 0.519967 0.178406 0.934056 0.106768 0.428804 0.500049 0.106034

 Skewness -4.99385 -4.91779 -4.4727 3.488801 1.094524 1.431515 -3.40265 -6.40047 -1.52454 2.476182 0.197028 -1.5085

 Kurtosis 30.57278 31.58119 27.28623 13.92714 4.364327 5.556529 24.66455 60.10683 10.19975 10.26359 1.03882 10.3668

 Jarque-Bera 3655.052 3882.897 2846.825 714.3793 28.27661 62.61432 2191.575 14556.48 259.8166 328.4637 17.0064 269.3311

 Probability 0 0 0 0 0.000001 0 0 0 0 0 0.000203 0

 Observations 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

 Cross sections 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
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PNRT1? NET? NET_1? NET1? NERT1? SIZE? SIZEET? SIZEET_1? SIZEE1? SIZERT1? RUGI? RUGIET? RUGIET_1? RUGIET1?

 Mean 0.141863 0.024706 0.119314 0.029412 0.141863 5.564314 -1.335294 -0.427745 -0.33049 0.85402 0.245098 -0.281863 -0.197843 -0.291863

 Sum 14.47 2.52 12.17 3 14.47 567.56 -136.2 -43.63 -33.71 87.11 25 -28.75 -20.18 -29.77

 Median 0 0 0 0 0 5.445 0.555 0.65 0.695 0.295 0 0 0 0

 Maximum 2.16 0.4 2.49 0.26 2.16 7.44 5.14 15.54 14.02 12.88 1 0.11 1.5 0

 Minimum -0.35 -0.46 -1.57 -0.46 -0.35 4.3 -48.02 -45.74 -37.08 -4.23 0 -10.09 -10.09 -8.16

 Sum Sq. Dev. 19.6097 1.7236 20.0939 1.2238 19.6097 3208.427 5224.987 5049.471 4302.006 897.6919 25 185.2013 178.7354 154.9689

 Std. Dev. 0.416931 0.128253 0.429619 0.106034 0.416931 0.706024 7.06625 7.057619 6.517961 2.855078 0.43227 1.324176 1.315343 1.203461

 Skewness 2.724266
-

0.544486 2.762358
-

1.508503 2.724266 0.96172 -4.604901 -4.222587
-

3.866107 1.521933 1.18519 -6.108175 -6.426992 -5.493923

 Kurtosis 11.18898 6.729159 19.16748 10.3668 11.18898 3.794494 26.41185 26.23152 22.23353 6.19846 2.404675 41.16956 45.47262 34.14555

               

 Jarque-Bera 411.1702 64.14307 1240.616 269.3311 411.1702 18.40608 2689.975 2596.854 1826.291 82.85488 25.38573 6826.157 8368.879 4635.806

 Probability 0 0 0 0 0 0.000101 0 0 0 0 0.000003 0 0 0

               

 Observations 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

 Cross sections 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
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LAMPIRAN IV
Hasil Uji Pelanggaran Asumsi 

A. Model 1

a. Uji  kenormalan  dari  standard  error,  asumsi  OLS  adalah  eror  terdistribusi 
normal

Karena probability dari Jarque-Berra kurang dari nilai α pada tingkat 10%, maka hipotesa nol 
diterima, artinya galat dari persamaan regresi ini memang terdistribudi normal. 

Untuk melakukan pengujian mengenai specification model maka penelitian ini menggunakan 
Uji Ramsey Reset

Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.590982     Probability 0.706834
Log likelihood ratio 3.398802     Probability 0.638752

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variance data penelitian hasilnya tidak signifikan =10%, 
dimana H0 tidak ditolak yaitu tidak ada misspecification model

b. Uji Multicollinearity 

Correlations
  CHGSEG TA AUDITOR EVAR CSTM CR
Pearson 
Correlation

CHGSEG 1.000 .051 -.043 -.190 -.144 -.139

 TA .051 1.000 .120 .547 -.482 .477
 AUDITOR -.043 .120 1.000 .055 -.024 .153
 EVAR -.190 .547 .055 1.000 -.280 .190
 CSTM -.144 -.482 -.024 -.280 1.000 -.177
 CR -.139 .477 .153 .190 -.177 1.000
Sig. (1-tailed) CHGSEG . .333 .358 .054 .112 .120
 TA .333 . .155 .000 .000 .000
 AUDITOR .358 .155 . .322 .422 .098
 EVAR .054 .000 .322 . .008 .053
 CSTM .112 .000 .422 .008 . .067
 CR .120 .000 .098 .053 .067 .

Dari  data  diatas  dapat  dilihat  tidak  terdapat  terdapat  masalah  multikolinearitas  karena 
koefisien yang dihasilkan kurang dari 0.80.
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c. Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.211196     Probability 0.987864
Obs*R-squared 1.877594     Probability 0.984537

Dengan melakukan uji White  Heteroscedasticity  diatas  terlihat  bahwa tidak ada masalah 
heterokedastisitas.

d. Uji Otokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.520752     Probability 0.596531
Obs*R-squared 1.151242     Probability 0.562355

Dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier  (LM) terlihat bahwa tidak ada otokorelasi.

LAMPIRAN IV
Output Hasil Pengujian Model 2 (revisi)

Dengan variable control rugi

Dependent Variable: RT?
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 2000 2001
Included observations: 2
Number of cross-sections used: 51
Total panel (balanced) observations: 102
One-step weighting matrix
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.106361 0.016102 -6.605439 0.0000

ET? 0.130888 0.054630 2.395907 0.0187
ET_1? 0.036799 0.066846 0.550512 0.5834
ET1? 0.147256 0.036850 3.996103 0.0001
RT1? 0.036447 0.045989 0.792506 0.4302

POST? 0.340954 0.096454 3.534878 0.0007
NAIK? 0.261390 0.097523 2.680305 0.0088
PET? 1.092560 0.164857 6.627304 0.0000
PET1? -3.634003 1.033108 -3.517545 0.0007

PNET1? 2.798124 1.053675 2.655587 0.0094
RUGI? -0.141372 0.044445 -3.180792 0.0020

RUGIET_1? -0.160236 0.066535 -2.408286 0.0181
RUGIET? -0.181051 0.072153 -2.509267 0.0139

RUGIRT1? -0.156174 0.102995 -1.516328 0.1330
Weighted Statistics

R-squared 0.594228     Mean dependent var 0.116759
Adjusted R-squared 0.534284     S.D. dependent var 0.808929
S.E. of regression 0.552041     Sum squared resid 26.81789
F-statistic 9.913106     Durbin-Watson stat 2.264239
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics
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R-squared 0.285783     Mean dependent var 0.175588
Adjusted R-squared 0.180274     S.D. dependent var 0.659743
S.E. of regression 0.597323     Sum squared resid 31.39792
Durbin-Watson stat 2.100111

• Dengan variable control size
Dependent Variable: RT?
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 2000 2001
Included observations: 2
Number of cross-sections used: 51
Total panel (balanced) observations: 102
One-step weighting matrix
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.167372 0.079670 2.100812 0.0385

ET? -0.291541 0.053857 -5.413229 0.0000
ET_1? -1.196295 0.090291 -13.24928 0.0000
ET1? 0.119536 0.017592 6.794913 0.0000
RT1? -1.653111 0.303436 -5.447971 0.0000

POST? 0.228310 0.048777 4.680696 0.0000
NAIK? 0.217756 0.057138 3.811028 0.0003
PET? 1.083686 0.079841 13.57303 0.0000
PET1? -4.145471 0.584513 -7.092173 0.0000

PNET1? 3.762496 0.599929 6.271573 0.0000
SIZE? -0.040164 0.014284 -2.811784 0.0061

SIZEET_1? 0.242446 0.019133 12.67165 0.0000
SIZEET? 0.056754 0.010532 5.388759 0.0000

SIZERT1? 0.286037 0.053721 5.324504 0.0000
Weighted Statistics

R-squared 0.847473     Mean dependent var 0.219451
Adjusted R-squared 0.824941     S.D. dependent var 1.292300
S.E. of regression 0.540699     Sum squared resid 25.72726
F-statistic 37.61144     Durbin-Watson stat 1.945437
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics
R-squared 0.324677     Mean dependent var 0.175588
Adjusted R-squared 0.224913     S.D. dependent var 0.659743
S.E. of regression 0.580831     Sum squared resid 29.68810
Durbin-Watson stat 1.786012

Tanpa variable kontrol
Dependent Variable: RT?
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 2000 2001
Included observations: 2
Number of cross-sections used: 51
Total panel (balanced) observations: 102
One-step weighting matrix
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.041659 0.007179 -5.802754 0.0000

ET? 0.129482 0.015801 8.194518 0.0000
ET_1? -0.095037 0.012919 -7.356460 0.0000
ET1? -0.029468 0.014490 -2.033607 0.0449
RT1? -0.059321 0.043745 -1.356046 0.1784

POST? 0.278329 0.112317 2.478072 0.0150
NAIK? 0.187706 0.131580 1.426552 0.1571
PET? 0.883136 0.165655 5.331178 0.0000
PET1? -3.372453 1.375619 -2.451589 0.0161
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PNET1? 3.200622 1.458180 2.194943 0.0307
Weighted Statistics

R-squared 0.500787     Mean dependent var 0.151093
Adjusted R-squared 0.451951     S.D. dependent var 0.764276
S.E. of regression 0.565796     Sum squared resid 29.45149
F-statistic 10.25445     Durbin-Watson stat 1.941096
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics
R-squared 0.255704     Mean dependent var 0.175588
Adjusted R-squared 0.182892     S.D. dependent var 0.659743
S.E. of regression 0.596368     Sum squared resid 32.72023
Durbin-Watson stat 1.917781
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