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ABSTRAKSI 

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, membuat pihak 
manajemen membutnhkan suatu informasi yang tidak hanya berasal dati laporan 
keuangan secara global saja, akan tetapi pihak manajemen juga membutuhkan 
laporan internal. Terutama apabila perusahaan tersebut mempunyai banyak 
segmen, maka pihak manajemen memerlukan suatu informasi yang cukup 
mengenai kineJja dati masing-masing segmen tersebut. Untuk dapat mengetahui 
kinelja dati masing-masing segmen produk, maka pihak manajernen 
membutuhkan suatu laporan per segmen. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 
mengenai bagaimana penerapan laporan per segmen dapat digunakan sebagai alat 
bantu bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kineJja tiap lini produk. Obyek 
penelitian skripsi ini adalah reng stabilis polos jenis Chevrolet, Suzuki, dan L 300 
yang diproduksi oleh PT. "X", Waru- Sidoaljo. Pendekatan yang dipakai adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Langkah pertama dalam teori 
ini adalah mengklasifikasikan biaya berdasarkan perilakunya menjadi biaya tetap 
dan biaya variabel. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan biaya tetap 
tersebut menjadi biaya tetap umum dan biaya tetap langsung. Langkah terakhir 
adalah menghitung dan menganalisis maljin kontribusi dan maljin segmen 
sehingga kinelja tiap produk reng stabiIis polos dapat diketahui. 

Dari hasil analisis yang diIakukan, maka dapat diketahui bahwa selama ini 
PT. "X" belum membuat Japoran per segmen. Dari hasil analisis maljin kontribusi 
dan maljin segmen dapat diketahui bahwa lini produk reng stabilis polos jenis 
Chevrolet merupakan produk yang paling sedikit diproduksi oleh PT. "X" akan 
tetapi meskipun dengan tingkat produksi yang relatif rendah, produk ini memiliki 
rasio maljin segmen yang berada diantara lini produk yang lain. Sedangkan 
Produk reng stabilis polos jenis Suzuki memiliki rasio maljin segmen yang paling 
besar. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini memberikan kontribusi laba yang 
paling besar. Produk reng stabilis polos jenis L 300 adalah produk yang paling 
banyak diproduksi oleh PT. "X" akan tetapi meskipun dengan tingkat produksi 
yang relatif tinggi prcduk ini memiliki rasio maljin segmen yang paling rendah. 
Hal ini membuktikan bahwa kontribusi laba yang diberikan kepada perusahaan 
sangat keci!. Meskipun demikian produk ini masih dapat menutup biaya tetap 
langsungnya, sehingga tidak akan mengurangi total laba perusahaan secara 
keseluruhan. 

KAT A KUNCI : Laporan Per Segmen, Maljin Kontribusi, Maljin Segmen 
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