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ABSTRAK 

Untuk dapat menilai prestasi atau kinerja yang telah dihasilkan oleh 
Hap manajer, maka sebaiknya dibuat suatu informasi yang sesuai dengan 
prinsip akuntansi manajemen. Salah satu informasi yang dapat dipakai 
sebagai tolok ukur dan analisis prestasi manajer ialah bentuk pelaporan 
informasi keuangan menurut segmen (segmented reporting). 

Segmented reporting mampu menyediakan informasi yang berharga 
mengenai berbagai biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer segmen. 
Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh 
manajer, karena itu man~jer yang tidak memiliki tanggungjawab atas suatu 
biaya tidak boleh bertanggungjawab terhadap biaya tersebut. 

Dalam penelitian ini digunakan pcndekatan pcnelitian kualitatit~ 
tanpa hipotesis yang menganalisa informasi keuangan menurut segmen 
(segmented reporting). 

Dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
diperolch beberapa hasil penting yang barkaitan dengan bagaimanakah 
menggunakan laporan laba-rugi menurut segmen sebagai alat ukur kinctja 
divisi pada PT. Mitra Tours & Travel Surabaya yaitu sclama ini 
perusahaan belum menyusun laporan laba-rugi persegmcn Iini produk 
sehingga kinerja masing-masing divisi dari lini produk tidak dapat 
diketahui karena laporan laba-rugi hanya tercatat pcnjualan dan biaya 
secara keseluruhan yang pada akhlIDya hanya laba total yang dapat 
diketahui pada pcriode tersebut. 
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