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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Alam Nasyroh: 6) 

“Mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat”  

(QS. Al-Baqarah: 45) 

 

 

PERSEMBAHAN: 

“ Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran 

dalam segala urusan ” 

“Kedua orang tua saya, Bapak Tokha dan Ibu Vamiki Ratnadini  yang tak pernah 

hentimendoakan dan memberikan kasih sayangnya kepada saya” 

 

“Adikku Mochammad Agum Wicaksono terimakasih selalu menghibur, 

menyemangati dan tak pernah henti memberikan dukungan” 

“Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan motivasi dan 

membantu” 
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INTISARI 

Masalah utama penelitian ini adalah semakin banyak perusahaan yang 

melakukan diversifikasi pada produknya untuk dapat bertahan dalam persaingan 

bisnis dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal ini menandakan bahwa di 

dalam bisnis semakin menyadari arti penting dari laporan segmen operasi sebagai 

salah satu cara melihat bagaimana suatu pencapaian suatu perusahaan dalam 

melakukan strategi diversifikasi.  

Laba merupakan salah satu yang terpenting bagi perusahaan serta untuk 

investor. Laba yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat manajemen laba yang 

rendah serta relevansi nilai laba yang tinggi. Dengan adanya pengungkapan 

segmen operasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat meningkatkan kualitas 

laba yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pengungkapan segmen yang dapat memberikan informasi mengenai 

bagian Kinerja keuangan adalah salah satu pedoman untuk mengelola sumber 

daya perusahaan yang akan diukur menggunakan data yang berasal dari laporan 

keuangan. Rasio ROA ini sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba baik yang berasal dari kegiatan 

operasional maupun kegiatan non operasional. Kinerja keuangan secara bertahap 

dapat memengaruhi market respon yang dapat diproksikan dari nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan adalah merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang terkaot dengan harga saham. Mengukur suatu nilai 

yang diberikan berdasarkan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi 

perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh berkembang.  

Penelitian ini mendeteksi apakah pengungkapan segmen operasi memiliki 

perngaruh terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan manajemen laba dan 

relevansi nilai laba. 

Penelitian ini menggunakan 144 sampel perusahaan selama 4 tahun dari 

periode 2013-2016 sehingga didapatkan data sebanyak 45 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dan analisis jalur (path 

analysis). Berdasarkan pada fakta empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengungkapan segmen operasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba danpengungkapan segmen operasi memiliki pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap relevansi nilai laba. 
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