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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan yang ingin tetap bertahan dan mampu memenangkan persaingan 

bisnis harus selalu melakukan inovasi. Inovasi menyebabkan perusahaan tumbuh dan 

berkembang. Perkembangan usaha tersebut memaksa manajemen perusahaan 

melakukan perluasan usaha, baik dengan diversifikasi maupun dengan intensifikasi. 

Perluasan usaha berdampak pada kebutuhan dana yang terus meningkat seiring 

dengan peningkatan aktivitas perusahaan akan menyulitkan perusahaan tersebut untuk 

memenuhinya. Oleh sebab itu dibutuhkan pihak lain yang bersedia memberikan 

bantuan kepada perusahaan, seperti investor dan kreditor. 

 Agar dapat memperoleh dana dari dari pihak penyedia dana, perusahaan dapat 

menerbitkan saham atau obligasi yang akan diperjualbelikan di pasar modal. 

Keputusan untuk menjual saham atau obligasi sangat bergantung pada pertimbangan 

manajemen dan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan yang belum pernah 

menawarkan sahamnya di pasar modal akan melakukan penawaran saham perdana 

(initial public offering/IPO). 

 Salah satu informasi penting dalam prospektus adalah informasi keuangan 

perusahaan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi tiga tahun sebelum IPO 

(Francis 1993:86). Prospektus tersebut didistribusikan untuk setiap investor potensial 

(Jones 2000:75). 

 Fenomena lain menunjukkan adanya asimetri informasi (asymetric 

information) yang menyertai kebijakan IPO. Walaupun investor mempunyai 
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informasi yang cukup mengenai perusahaan yang melakukan IPO tersebut, asimetri 

informasi tetap terjadi dalam penawaran ini (Ritter, 1991; Beatty, 1989; Leland dan 

Pyle, 1997). Kondisi inilah yang memotivasi manajemen untuk bersikap oportunistik 

untuk melakukan manipulasi terhadap kinerjanya baik sebelum dan pada saat 

penawaran (Jones, 1991; Freidlan, 1994; Gumanti, 2001; Setiawati, 2002; Ihalauw 

dan Afni, 2002). 

 Manipulasi yang dikenal dengan istilah earnings management ini akan 

mengakibatkan penurunan kinerja (underperformance) setelah penawaran (Ritter, 

1991; carter et al., 1998). Namun praktek earnings management di sisi lain dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Kondisi ini terjadi 

karena earnings yang diumumkan pada saat IPO tampak relatif baik sehingga respon 

pasar menjadi positif. Paek dan Press (1997) dalam Wilopo dan Mayangsari (2002) 

menyatakan bahwa nilai pasar perusahaan dipengaruhi oleh motivasi manajer yang 

mandasari adanya discretionary accruals dalam kebijakan  earnings management. 

 Kebijakan earnings management dalam hal ini ditujukan untuk memberikan 

sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Sinyal positif ini 

diwujudkan dalam kinerja yang di laporkan (biasanya dalam prospektus penawaran). 

Namun sinyal positif ini dalam jangka panjang tidak bisa dipertahankan oleh 

manajemen, yang tercermin dari penurunan kinerja yang dilaporkan oleh perusahaan 

tersebut (Teoh et al., 1998). Loughran dan Ritter (1997) menemukan perbedaan antara 

kinerja operasi lima tahun sebelum dan sesudah penawaran, yaitu adanya penurunan 

kinerja dalam jangka panjang. Rodoni (2002) juga menemukan bahwa kinerja IPO 

untuk jangka panjang menunjukkan kinerja yang negatif.  
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 Manajemen laba dilakukan manajemen dengan cara memilih kebijaksanaan 

akuntansi atau kebijaksanaan akrual yang dapat menggeser laba pendapatan periode 

yang akan datang ke periode sekarang atau menggeser biaya periode sekarang ke 

periode yang akan datang. Manajemen laba  yang dilakukan dengan cara pemilihan 

kebijaksanaan akuntansi mudah dideteksi oleh investor. Sedangkan apabila dilakukan 

dengan kebijaksanaan akrual, akan sulit di deteksi. Oleh sebab itu penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan akrual untuk menentukan manajemen laba. Pendekatan 

tersebut digunakan oleh (Rangan 1998; Dechow et al. 1995; Teoh et al, 1998a; 1998b; 

Hall dan Stammerjohan 1997; Shivakumar 2000; Sutanto 2000). 

 Meskipun informasi asymetry antara manajemen dan investor tidak lagi tinggi 

setelah IPO, namun berbagai penelitian menunjukkan manajemen laba menjelang 

terjadi pula ketika seasoned equity offering (SEO). Teoh et al. (1998b) menemukan 

manajemen melakukan penyesuaian akrual dalam rangka menaikkan laba menjelang 

SEO. Rangan (1998) juga menemukan hal yang sama dengan apa yang ditemukan 

Teoh et al. (1998b). Loughrean dan Ritter (1997) membuktikan bahwa kinerja 

perusahaan setelah melakukan SEO menurun. Shivakumar (2000) memberikan bukti 

bahwa manajemen melakukan manajemen laba disekitar SEO, meskipun tidak 

ditujukan untuk menyesatkan investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

 Reaksi investor terhadap manajemen laba ditunjukkan dengan penyesuaian 

terhadap harga saham setelah IPO dan SEO. Ritter (1991) menyatakan bahwa kinerja 

harga saham menurun beberapa periode setelah IPO. Hal ini disebabkan investor 

terlalu optimis pada saat IPO. Teoh et al. (1998b) menyatakan bahwa perusahaan 

yang melakukan IPO akan melaporkan laba melebihi cash flow dengan mengambil 

akrual yang positif. Sehingga kinerja saham akan menurun selama tiga tahun setelah 
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IPO. Laughren dan Ritter (1997) menyatakan kinerja saham yang rendah setelah SEO 

merupakan suatu anomaly dalam pasar efisien. 

 Penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

terbukti bahwa telah terjadi manajemen laba menjelang IPO (Sutanto 2000; dan 

Gumanti 2001). Kiswara (1999) menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEJ 

melakukan praktek manajemen laba untuk membentuk persepsi investor yang positif 

terhadap perusahaan. Gumanti (2001) menyimpulkan bahwa dalam periode dua tahun 

menjelang IPO terbukti perusahaan melakukan manajemen laba, namun tidak terdapat 

indikasi manajemen laba dalam periode satu tahun menjelang IPO. 

Perhatian terhadap reaksi investor berkaitan dengan manajemen laba belum 

diberikan oleh peneliti, meskipun terdapat beberapa peneliti yang mengaitkan antara 

perataan laba dengan return saham (Asih dan Gudono 2000; dan Salno dan Baridwan 

2000). Asih dan Gudono (2000) membuktikan bahwa terdapat perbedaan mean 

cummulative abnormal return antara perusahaan perata laba dengan perusahaan 

bukan perata laba. Namun Salno dan Baridwan (2000) menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan return saham antara perusahaan perata laba dengan perusahaan 

bukan perata laba berdasarkan jenis industri. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa hubungan 

earning management (manajemen  laba) dengan kinerja operasi dan return saham di 

sekitar IPO, yang dituangkan dalam penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH MANAJEMEN LABA DENGAN KINERJA OPERASI DAN 

RETURN SAHAM DI SEKITAR IPO”. Pada perusahaan yang melakukan IPO di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2001-2005. Pertimbangan peneliti memakai 

perusahaan yang melakukan IPO di BEI tahun 2001-2005 adalah untuk mendapatkan 
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sampel yang lebih besar, dengan sampel yang relatif lebih besar peneliti akan 

mendapatkan hasil yang lebih kuat. Sedangkan pertimbangan peneliti menggunakan 

perusahaan yang melakukan IPO adalah karena perusahaan yang akan go public 

belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go 

public melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat 

menaikkan harga saham perusahaan. 

 Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Saiful (2004) yang berjudul 

“hubungan manajemen laba (earning management) dengan kinerja operasi dan return 

saham di sekitar IPO”. Dengan variabel independennya adalah  discretionary accrual 

(DA), return on asset (ROA), dan variabel kontrol sales growth (SGRO). Sedangkan 

variabel dependennya adalah return on asset (ROA). 

 Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Perbedaan objek penelitian. Pada penelitian ini mengambil objek perusahaan-

perusahaan selain jasa keuangan yang melakukan IPO dan terdaftar di BEI. 

2. Pada penelitian ini ada lima variabel penelitian penelitian yaitu discretionary 

accrual (DA), sales growth (SGRO), return on asset (ROA), cummulative 

abnormal return (CAR), dan peneliti menambahkan variabel Quick ratio. 

3. Perbedaan periode yang digunakan, pada penelitian ini mengambil sampel dari 

tahun 2001-2005, sedangkan peneliti sebelumnya mengambil sampel dari 

tahun 1992-1994. 
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B. Perumusan Masalah 

 Fenomena yang menunjukkan bahwa pada situasi tertentu manajemen akan 

cenderung melakukan manajemen laba, yang diikuti dengan kinerja dan return saham 

perusahaan setelah IPO rendah, maka penelitian ini akan mengungkap fenomena 

tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan mengajukan pertanyaan berikut : 

1. Apakah perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan manajemen laba di           

sekitar IPO ? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata kinerja operasi yang terdaftar di BEI 

antara sebelum dan sesudah IPO ? 

3. Apakah terdapat pengaruh manajemen laba sesudah IPO dengan kinerja 

operasi perusahaan sesudah IPO ? 

4. Bagaimanakah return saham perusahaan yang terdaftar di BEI setelah IPO? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI 

telah melakukan manajemen laba di sekitar IPO. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang kinerja operasi yang terdaftar di 

BEI setelah IPO. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh manajemen laba di 

sekitar IPO dengan kinerja operasi perusahaan yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai return saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI setelah IPO. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Bagi investor penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam membuat 

keputusan investasi terutama berkaitan dengan penawaran saham perdana 

(IPO). 

2. Bagi pengambil keputusan regulatory (seperti Bapepam dan IAI) penelitian ini 

dapat bermanfaat untuk menetapkan peraturan atau standar berkaitan 

manajemen laba dan prospektus. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan bukti tambahan tentang 

manajemen laba, kinerja operasi, dan return saham perusahaan yang terdaftar 

di BEI setelah IPO. 

4. Peneliti selanjutnya, sebagai acuan dalam menguji variabel-variabel yang telah 

ada dan pedoman untuk menguji kembali atau menambahkan variabel-variabel 

yang belum ada dan dianggap perlu untuk diuji. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Laba  

 Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi 

dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja 

memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Healy dan Wahlen (1999) menyatakan 

bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement dalam 

pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, 

sehingga menyesatkan stakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi  hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka 

akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan 

akuntansi untuk mencapai tujuan khusus. (Scott 2000:351). 

 Dalam positif accounting theory terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi 

terjadinya manajemen laba (Watt-Zimmerman : 1986), yaitu : 

1. Bonus plan hypotesis 

2. Debt covenant hypotesis 

3. Political cost hypotesis 

Namun demikian tidak selamanya tujuan manajemen laba untuk 

memaksimumkan kepentingan manajemen saja. Scott (2000 : 302) mengemukakan 

beberapa motivasi terjadinya manajemen laba : 

1. Bonus purposes 

2. Political motivations  

3. Taxation motivation 
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4. Pergantian CEO 

5. Initial public offering (IPO) 

6. Pentingnya memberi informasi kepada investor 

 

B. Initial Public Offering (IPO) 

IPO merupakan penawaran saham pertama kali yang dilakukan oleh 

perusahaan yang go public. Langkah pertama yang dilakukan sebelum go public 

adalah perusahaan mencari pihak yang akan memberikan pelayanan dalam penjualan 

sahamnya (underwriter). Underwriter berusaha untuk menjual saham perusahaan 

yang ditawarkan perdana pada saat harga yang terbaik (Dalton 1993 : 42). 

 

C. Pola Manajemen Laba 

 Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dapat dilakukan dengan cara : 

1. Taking a bath 

2. Income minimization 

3. Income maximization 

4. Income smoothing 

 

D. IPO dan Manajemen Laba 

 Informasi asymetry antara manjemen perusahaan dan investor potensial sangat 

tinggi untuk perusahaan yang belum melakukan IPO. hal ini disebabkan informasi 

mengenai perusahaan yang belum go public relatif sulit diperoleh oleh investor 

potensial tersebut. Ketika dilakukan IPO, investor potensial hanya mengandalkan 

informasi yang terdapat dalam prospektus perusahaan yang melakukan IPO tersebut. 
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Menurut Rao (1993) tidak terdapat media lain yang menyediakan informasi mengenai 

perusahaan yang sedang melakukan IPO, kecuali prospektus yang disyaratkan oleh 

pengawas pasar modal. Kelangkaan informasi mengenai perusahaan sebelum IPO, 

memaksa investor potensial hanya mengandalkan informasi mengenai perusahaan 

tersebut pada prospektus. Padahal prospektus hanya menyediakan laporan keuangan 

selama tiga tahun sebelum IPO dan informasi non keuangan (Teoh et al 1998a). 

Kondisi seperti ini memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba untuk 

meningkatkan kemakmurannya dengan harapan harga saham akan tinggi pada 

penawaran perdana. 

 Teoh et el. (1998a) menemukan discretionary current accrual di sekitar IPO 

lebih tinggi untuk perusahaan yang sedang melakukan IPO dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak sedang melakukan IPO (non issuer). Sehingga Teoh et al. 

(1998a) menyimpulkan perusahaan yang sedang IPO melakukan manajemen laba. Hal 

yang sama terjadi pula pada saat perusahaan melakukan  seasoned equity offerings 

(SEO). 

 Jain dan Kini (1994) menyatakan terdapat penurunan kinerja operasional 

perusahaan setelah IPO. Penurunan kinerja tersebut merupakan indikasi telah terjadi 

manajemen laba menjelang IPO dengan menggeser pendapatan periode yang akan 

datang ke periode sekarang atau menggeser biaya periode sekarang ke periode yang 

akan datang. Sehingga laba periode sekarang dilaporkan lebih tinggi. 

 Freidlan (1994) melakukan penelitian terhadap manajemen laba menjelang 

IPO dengan menghitung mean discretionary accruals. Walaupun dalam penelitian 

tersebut Freidlan (1994) menemukan kesulitan dalam menghitung discretionary 

accruals, disebabkan pertumbuhan yang cepat komponen akrual, namun dengan 
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melakukan beberapa kontrol, ia berhasil menemukan bahwa mean discretionary 

accruals lebih tinggi menjelang IPO. 

 

E. Rasio Likuiditas 

  Bambang Riyanto (1998:25) mengatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio 

untuk mengukur besarnya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka 

pendek yang jatuh tempo. Benishay dalam Eni Lisetyati (2000) mengatakan rasio 

likuiditas adalah suatu indikator mengenai kehidupan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia, likuiditas tidak hanya berkenaan dengan 

keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan 

merubah aktiva lancar menjadi kas. Dua rasio yang umum digunakan yaitu rasio 

lancar dan rasio cepat (quick ratio).  

 

F. Manajemen Laba dan Kinerja Operasi 

 Perusahaan yang melakukan manajemen laba menjelang IPO telah berusaha 

manggeser laba periode yang akan datang ke periode sekarang, sehingga laba periode 

sekarang akan dilaporkan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang akan 

datang. Akibatnya laba dan kinerja perusahaan setelah IPO akan turun. Jain dan Kini 

(1994) menemukan terjadinya penurunan kinerja perusahaan setelah IPO. Penurunan 

tersebut juga terjadi untuk market to book ratio, price per earning ratio (PER), dan 

laba perlembar saham (earning per share). Meskipun terdapat pertumbuhan penjualan 

dan pengeluaran modal yang tinggi perusahaan setelah IPO, namun pertumbuhan 
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profitabilitas perusahaan menurun. Sri anik (2004) menemukan kinerja operasi 

sebelum dan sesudah IPO relatif sama. 

 Laughran dan Ritter (1997), Rangan (1998) dan Teoh et al. (1998b) telah 

melakukan penelitian terhadap perusahaan yang sedang melakukan seasoned equity 

offerings dengan tujuan untuk mengetahui apakah apakah perusahaan tersebut 

melakukan manajemen laba dan apakah manajemen laba berhubungan dengan laba 

bersih dan retur saham perusahaan setelah SEO. Laughran dan Ritter (1997) 

menemukan bukti bahwa terdapat penurunan margin laba dan return on asset 

perusahaan setelah SEO. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan 

SEO penurunan tersebut 5,4% pada periode 0 dan 2,5% pada tahun ke empat setelah 

SEO.Rangan (1998) menemukan penurunan kinerja perusahaan setelah SEO dan 

adanya hubungan yang negatif antara discretionary current accruals dengan return on 

asset. Teoh et al. (1998b) meneliti apakah terdapat hubungan antara manajemen laba 

sebelum SEO dengan laba bersih perusahaan setelah SEO tersebut. Mereka 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dan 

penurunan laba bersih perusahaan setelah SEO. Arif dan Bambang gus Pramuka 

meneemukan variabel discretionary accruals tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset. Lemahnya pengaruh tersebut dapat dikatakan bahwa return on asset 

merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan dalam kategori cash flow 

measures yang dapat meniadakan engaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang 

berbeda terhadap suatu transaksi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian  Feltham 

dan Pae (2000) dalam Agus. 

G. Manajemen Laba dan Return Saham 
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Banyak peneliti menunjukkan bahwa umumnya penawaran saham perdana 

adalah underpricing. Di Indonesia penelitian terhadap penawaran saham perdana 

menunjukkan underpricing, dengan mean initial return adalah 4.3547% (Widjaja 

1999) dan 12.4891% (Rizka 1995). Return saham masih tetap positif pada minggu 

pertama dan akan negatif dalam jangka panjang. 

 Return saham perusahaan setelah IPO dalam jangka panjang akan turun. Hal 

ini disebabkan ketika IPO investor terlalu optimis, sehingga harga saham akan lebih 

tinggi pada awal penawarannya dan berangsur-angsur turun dalam jangka panjang 

(Bray dan Gompers 1997). kemudian Bray dan gompers (2000) melakukan pengujian 

terhadap abnormal return yang mengikuti penawaran sekuritas (IPO dan SEO). 

Mereka menyimpulkan bahwa kinerja saham yang rendah terjadi untuk perusahaan 

yang memiliki book to market ratio rendah. Teoh et al. (1998a) meneliti kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang setelah IPO, hasilnya menggambarkan bahwa 

return saham dalam jangka panjang rendah setelah IPO dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak sedang melakukan IPO. Mereka juga membuktikan kinerja 

yang rendah tersebut berhubungan dengan discretionary accruals di sekitar IPO. 

 Jain dan Kini (1994) membuktikan terdapat hubungan antara kinerja operasi 

perusahaan dengan underpricing penawaran saham perdana. Kinerja operasi 

perusahaan setelah IPO rendah, sehingga menyebabkan terjadi underpricing. Investor 

yang melakukan kesalahan dalam menetapkan harga saham ketika IPO akan segera 

memperbaiki kesalahannya dalam jangka panjang. Perbaikan kesalahan tersebut 

didasrkan pada kinerja perusahaan setelah IPO. Meskipun Ritter (1991) masih 

menganggap belum mampu menemukan jawaban terhadap pertanyaan “mengapa 
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beberapa perusahaan secara ekstreem memperoleh return perdana yang sangat 

tinggi”? 

 

H. Hipotesis 

1. H 0 : Perusahaan yang terdaftar di BEI tidak melakukan manajemen   

                    laba di sekitar IPO.         

H a : Perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan manajemen laba di  

              sekitar IPO. 

2. H 0 : Tidak ada perbedaan rata-rata kinerja operasi (return on asset)    

                           yang terdaftar di BEI antara sebelum dan sesudah IPO. 

H a : Ada perbedaan rata-rata kinerja operasi (return on asset) yang   

              terdaftar di BEI antara sebelum dan sesudah IPO. 

3. H 0 : Tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap kinerja  

              operasi sesudah IPO. 

H a :Terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap kinerja  

              operasi sesudah IPO. 

4. H 0 : Tidak terjadi return saham yang rendah pada perusahaan yang  

                          terdaftar di BEI setelah IPO.          

H a : Terjadi return saham yang rendah pada perusahaan yang terdaftar       

              di BEI setelah IPO. 

 

I. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah di sekitar IPO terjadi 

manajemen laba, apakah kinerja operasi dan return saham setelah IPO rendah. 
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Apakah terdapat pengaruh antara manajemen laba disekitar IPO dengan kinerja 

operasi setelah IPO. 

Data yang digunakan untuk menganalisis earning management, kinerja 

operasi, return saham underperformance, diperoleh dari data perusahaan yang 

melakukan IPO di BEI, dari tahun 2001-2005, dan perusahaan tersebut masih tercatat 

di BEI sampai tahun 2007. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tiga tahun 

sebelum IPO dan dua tahun sesudah IPO, misalkan perusahaan yang melakukan IPO 

pada tahun 2001, maka data laporan keuangan yang dibutuhkan adalah untuk tahun 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Untuk return saham dibutuhkan harga saham 

bulanan selama periode satu tahun setelah IPO. Semua data yang dibutuhkan tersebut 

diperoleh dari pusat referensi pasar modal (PRPM). 

Untuk menguji hipotesis (1) yang berkaitan dengan manajemen laba yang di 

duga dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI di sekitar IPO, diuji dengan 

melakukan uji beda discretionary accruals menggunakan One Sample T-test dengan 

nilai nol, sebelum dan setelah IPO. Apabila nilai discretionary accruals berbeda dari 

nol, maka perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan manajemen laba. Kemudian 

selanjutnya dicari rata-rata yang terbesar untuk menentukan manajemen laba sebelum 

dan sesudah IPO yang terbesar yang selanjutnya dijadikan variabel independen yang 

akan menjelaskan kinerja operasi. 

Hipotesis (2) mengenai adanya perbedaan rata-rata kinerja operasi perusahaan 

yang terdaftar di BEI antara sebelum dan setelah IPO , akan di uji dengan uji beda 

(Paired Sample T-test) antara perubahan return on asset sebelum IPO dan setelah 

IPO.  
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Selanjutnya untuk melihat pengaruh antara kinerja operasi perusahaan yang 

terdaftar di BEI setelah IPO dengan manajemen laba akan digunakan teknik analisis 

regresi linier berganda. 

Hipotesis (4) mengenai return saham yang terdaftar di BEI rendah (under 

performance),di uji dengan one sample t-test, yaitu dengan cara membandingkan 

cummulative abnormal return ( CAR) selama setahun setelah IPO dengan nilai nol. 

Hipotesis ini akan didukung, apabila CAR selama setahun setelah IPO lebih rendah 

dibandingkan nol. 

J. 1. Bagan Kerangka Pemikiran 

         Indikasi Earning Management, Kinerja Operasi dan Return Saham    

         Underperformance 

 

 

 



Powered By http://generasiinfo.wordpress.com 
Resume Skripsi Didi Suprianto 

 

 18 

J. 2. Bagan Kerangka Pemikiran 

         Pengaruh Manajemen Laba  terhadap  Kinerja Operasi Sesudah IPO 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti terdahulu menemukan bahwa manajemen laba dilakukan pada periode 

dua tahun dan satu tahun menjelang IPO. Beberapa peneliti lain menemukan bahwa 

manajemen laba dilakukan pada periode saat IPO. Peneliti lainnya juga menemukan 

bahwa setelah IPO pun perusahaan masih melakukan manajemen laba. Peneliti 

terdahulu juga menemukan kinerja operasi dan return saham perusahaan setelah IPO 

rendah.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah di sekitar IPO terjadi 

manajemen laba, apakah kinerja operasi dan return saham setelah IPO rendah. 

Apakah terdapat adanya pengaruh antara manajemen laba di sekitar IPO dengan 

kinerja operasi. 

 

B. Metode Penentuan Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan IPO di tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 

dan 2005. Sampel ditetapkan secara purposive sampling, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan termasuk perusahaan yang sudah go public di BEI selama periode 

2001 – 2005. 

2. Perusahaan tidak dikelompokkan kedalam jenis industri jasa keuangan. Hal ini 

ditetapkan sebagai karakteristik untuk jenis industri jasa keuangan sangat 
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rentan terhadap regulasi dan memilki perbedaan dalam karakteristik akrual 

dibandingkan jenis industri lainnya. 

3. Perusahaan tetap terdaftar minimal dua tahun setelah IPO, karena untuk 

melihat perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak peneliti akan 

membandingkan akrual sebelum IPO dan dua tahun setelah IPO. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, dibutuhkan data dan 

informasi yang mendukung penelitian ini. Data sekunder dan informasi yang 

dibutuhkan, penulis diperoleh dari : 

1. Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) di BEI dapat dilihat dengan 

menggunakan Capital Market Electronic Document Service (CMEDS), 

Prospektus, serta JSX Fact Book statistik Accrually dari seluruh perusahaan 

yang go public dari tahun 2001-2005. 

2. Literatur-literatur yang membahas topik-topik yang relevan dengan masalah 

yang di teliti. 

 

D. Metode Analisis  

1. Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian Hipotesis 1 yang berkaitan dengan manajemen laba yang diduga 

dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI di sekitar IPO, diuji dengan 

melakukan uji beda Discretionary Accrual (DA) untuk setiap periode dengan nilai 0. 

Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji beda Discretionary Accrual (DA) 

model statistik parametric one sample t-test. Dengan pendekatan tersebut  manajemen 
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laba terjadi jika mean DA > 0. Dengan demikian manajemen laba terjadi jika mean 

DA keseluruhan sampel lebih besar dari nol, demikian pula sebaliknya. 

Untuk menghitung uji one sample t-test dapat dihitung sebagai berikut: 

t = 
nσ

µ- x
 

x  = Mean sampel 

µ  = Mean populasi 

σ  = Standar deviasi 

n  = Size sampel 

Sebelum uji beda dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov Smirnov test. Untuk mengetahui kenormalan distribusi 

data yang akan digunakan. Jika data berdistribusi normal maka nilai Kolmogorov 

Smirnov akan lebih besar dari α > 0,05. 

Ketentuan untuk pengambilan keputusan bila signifikansi lebih kecil (<) α = 0,05, 

maka H0 di tolak dan Ha diterima 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian Hipotesis 2, yaitu untuk membuktikan adanya perbedaan rata-rata kinerja 

operasi sebelum dan sesudah IPO, digunakan perubahan Return on Asset (∆ ROA). 

(Rangan, 1998) 

Dengan pendekatan tersebut, apabila ∆ ROA < 0, maka kinerja operasi pada 

periode tersebut rendah, dan jika ∆ ROA > 0, maka kinerja operasi  tersebut tinggi. 

Sebelum melakukan uji beda terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data 

dengan Kolmogorov Smirnov test untuk melihat apakah data yang akan digunakan 

berdistribusi normal atau tidak, apabila hasil pengujian normalitas data terhadap data 
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terhadap data menunjukkan distribusi data yang normal maka pengujian beda akan 

menggunakan alat uji beda parametrik dengan paired sample t-test, sedangkan bila 

distribusi data tidak normal maka pengujian beda akan menggunakan uji beda non 

parametrik dengan wilcoxon test. 

Apabila ∆ ROA sebelum IPO tidak terdapat perbedaan rata-rata dengan ∆ 

ROA setelah IPO, maka menunjukkan kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI 

sebelum dan sesudah  IPO relatif sama. 

Ketentuan untuk pengambilan keputusan bila signifikansi < 0,05 maka H0 di tolak 

dan Ha diterima. 

3. Pengujian hipotesis 3 

Analisis ini dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan statistika yaitu 

analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis), dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Dalam pengujian hipotesis diatas digunakan uji statistik regresi linier 

berganda karena terdapat lebih dari satu variabel bebas, untuk pengaruh manajemen 

laba sebelum dan sesudah IPO terhadap kinerja operasi setelah IPO dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +ε i  

Di mana : 

Y = Perubahan Return on asset (∆ ROA) 

a = Konstanta 

b1,2,3 = Koefisien regresi 

X1 = Discretionary accrual di sekitar IPO 

X2 = Perubahan Quick Ratio (∆ Quick Ratio) 
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X3 = Sales growth (SGRO) 

ε i = Error term 

Apabila koefisiennya negatif menunjukkan rendahnya kinerja perusahaan 

setelah IPO disebabkan karena perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan 

manajemen laba disekitar IPO. 

Untuk Hipotesis 3 dilakukan pengujian sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model variabel 

dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Menurut Imam Ghozali (2201 :114) ada beberapa cara mendeteksi normalitas, 

salah satunya menggunakan Kolmogorov Smirnov Test, dasar penambilan keputusan 

dalam uji normalitas adalah : 

H0 diterima jika p-value pada kolom Asimp. sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom Asimp. sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

b. Uji Asumsi Klasik 

i. Multikolinearitas 

Istilah kolinieritas ganda (Multicoliniearity) diciptakan oleh Rangar Fish di 

dalam bukunya “Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression 

Systems” artinya istilah itu berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau eksak 

(perfect or exact) di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan 

antar beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. 

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen 
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dinyatakan sebagai kondisi linier dengan variabel lainnya. Artinya bahwa jika 

diantara perubah-perubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu 

dengan yang lain maka bisa dikatakan tidak terjadi Multikolinearitas. 

Untuk menguji asumsi Multikolinearitas dapat digunakan VIF (Variance 

Inflation Factor), dimana Gujarati (2003) mengatakan bila nilai VIF lebih dari 10 

berarti terdapat Multikolinearitas sangat tinggi dan sebaliknya apabila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas. 

ii. Uji Autokorelasi 

Salah satu asumsi dari model regresi linier klasik adalah bahwa tidak ada 

autokorelasi atau korelasi serial (autocorrelation or serial correlation) antara 

kesalahan pengganggu (εi). 

Untuk mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak, dapat dilihat melalui nilai 

Durbin Watson. Adapun panduan mengenai DW (Durbin Watson). Bila nilai DW 

terletak di antara du < d < 4 – du, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi baik 

positif maupun negatif, atau jika nilai d mencapai sekitar 2 dimana du adalah batas 

atas dan dL adalah batas bawah. Menurut Durbin Watson Statistik terdapat lima 

kondisi autokorelasi : 

1. 0 < d < dL          : ada autokorelasi positif 

2. dL < d < du    : ragu-ragu ada autokorelasi positif (inconclusive) 

3. du < d < 4-du    : tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif 

4. 4-du < d <4-dL   : ragu-ragu ada autokorelasi negatif (inconclusive) 

5. 4-dL < d < 4       : ada autokorelasi negatif 

iii. Uji Heteroskedastisitas  
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Uji Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan 

pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, (J.Supranto, (1983). Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut heteroskedastisitas. Model yang baik 

adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Signifikansi 

i. Uji t  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen (bebas) secara individu dalam menerangkan variansi variabel terikat. Uji 

ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel, dengan asumsi jika t-

hitung > t-tabel maka tolak H0 dan jika t-hitung < t-tabel  maka terima H0.   

Hipotesis nol (H0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 

dengan nol, atau : 

H0 : bi = 0 

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu 

variabel tidak sama dengan nol, atau : 

Ha : bi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Untuk menguji t-hitung digunakan rumus sebagai berikut : 

t-hit = 
)(bi Se

)β(b ii −
 

Di mana : 
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bi = Koefisiensi variabel ke-i 

βi = Parameter ke-I yang dihipotesiskan 

Se(bi)  = Kesalahan standar bi 

 

ii. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen (bebas) secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen (terikat). Hipotesis nol (H0) yang hendak 

diuji adalah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau : 

H0 : b1 , b2, …….= bk = 0 

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), tidak semua 

parameter secara simultan sama dengan nol, atau : 

Ha : b1, b2, …….≠ bk ≠ 0 

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Menguji F hitung dapat digunakan rumus : 

F hit = 
1)k/(nR

/kR
k

2

−−
 

Di mana : 

R2 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah sample 

iii. uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dinyatakan dengan R² menjelaskan proporsi atau 

prosentase variasi total dalam variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel 

independent secara bersama-sama (gabungan). R² menggambarkan ukuran kesesuaian 
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(goodness of fit), yaitu sejauh mana garis regresi sample mencocokkan data yang ada. 

Kriterianya adalah semakin tinggi R² maka semakin baik garis regresi sampelnya. 

Nilai R² mempunyai range antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 berarti 

menunjukkan semakin mendekati kenyataan yang sebenarnya. 

4. Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis 4 mengenai return saham perusahaan yang terdaftar di BEI rendah 

(underperformance), diuji dengan one sample t-test, yaitu dengan cara 

membandingkan Cummulative abnormal return (CAR) selama setahun setelah IPO 

dengan nilai 0. Hipotesis ini akan didukung apabila CAR selama setahun IPO lebih 

rendah dibandingkan 0. 

Ketentuan untuk pengambilan keputusan bila signifikansi < 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 

E. Operasional Variabel Penelitian 

Data variabel yang diperlukan dalam penelitian ini pada dasarnya terdiri dari :  

a. Rumus untuk mengukur ∆ ROA : 

∆ ROA = ROAt -  ROAt-1 

Dimana : 

ROA = 
1tperiodeaktivaTotal

tperiodebersihLaba

−
   

b. Dalam penelitian ini current accrual dihitung dengan menggunakan formulasi 

yang digunakan Rangan (1998), yaitu : 

CA = (∆AL-∆KAS)-(∆HL-∆BLP)      

Di mana  : 

CA  : Current accrual 

∆AL : Aktiva lancar perusahaan i pada periode t dikurang Aktiva  
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                          lancar perusahaan  i pada periode t-1 

∆KAS  : Kas dan investasi jangka pendek perusahaan i pada  

                           periode t dikurang kas dan investasi jangka pendek  

                           perusahaan i pada periode t-1 

∆HL  : Hutang   jangka pendek perusahaan i pada periode t  

                           dikurang hutang perusahaan i pada periode t-1 

∆BLP  : Hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo perusahan i   

                          pada  periode t dikurang hutang jangka panjang  

                          perusahaan yang telah jatuh tempo perusahaan i pada   

                          periode t-1 

Kemudian dalam mengukur manajemen laba dengan pendekatan akrual akan 

menggunakan model yang dikembangkan oleh Jones (1991) dan dimodifikasi 

oleh Dechow et al. (1995) model ini digunakan didasarkan pertimbangan 

model tersebut masih dianggap yang terbaik Selanjutnya dengan 

menggunakan pendekatan tersebut, akrual pada suatu periode akan berisi 

komponen discretionary dan komponen nondiscretionary. Nondiscretionary 

diestimasi dengan persamaan : 

Y = a + b1X1 + b2X2 +ε i       

CA = a + b1∆PEN + b2∆HPP +ε i            

Di mana  : 

Y  = Current accrual  

a  = Konstanta 

b1,2  = Kosfisien regresi 

X1             = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurang    
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                                        Pendapatan perusahaan i pada periode t-1 (∆PEN) 

X2  = Harga pokok penjualan perusahaan i pada periode t  

                                        dikurang harga  pokok penjualan perusahaan i pada  

                                        periode t-1 (∆HPP) 

ε i   = Error term 

Berdasarkan hasil regresi pada formulasi  Nondiscretionary akan diperoleh 

koefisien regresi (nilai a, b1, b2). Koefisien tersebut akan digunakan dalam 

persamaan berikut untuk menghitung discretionary accrual. Rumus untuk 

menentukan discrectionary accrual : 

DA = CA-[a+b1(∆PEN - ∆PIU)+b2∆HPP]        

Di mana : 

DA : Disrcretionary accrual perusahaan i pada periode t 

CA : Current accrual perusahaan i pada periode t 

∆PEN : Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurang  

                          pendapatan perusahaan i pada periode t-1 

 ∆PIU : Piutang perusahaan i pada periode t dikurang pendapatan  

                           perusahaan i pada periode t-1 

∆HPP : Harga pokok penjualan perusahaan i pada periode t  

                           Dikurang harga pokok penjualan perusahaan i pada  

                           periode t-1 

 a, b1, b2 : Koefisien regresi yang diperoleh dari persamaan   

                                   sebelumnya. 

c. Rumus untuk menentukan ∆ Quick ratio : 

∆ Quick ratio = Quick ratiot - Quick ratiot-1 



Powered By http://generasiinfo.wordpress.com 
Resume Skripsi Didi Suprianto 

 

 30 

Di mana : 

Quick ratio = 
1 -lancar t Hutang

PersediaanlancarAktiva −
  

d. Rumus untuk menentukan sales growth (pertumbuhan penjualan) : 

SGRO = 
1tbersihPenjualan

1tbersihpenjualantbersihPenjualan

−
−−

 

e. Untuk mencari Cummulative abnormal return (CAR) menggunakan metode 

market adjusted model dengan rumus berikut : 

CAR =  ∑ ((1+Rit/Rmt)-1) 

Di mana : 

CARit  : Cummulative abnormal return  

Rit  : Return saham perusahaan i pada periode t 

Rmt  : Return pasar pada periode t 

Rit = (Pit/Pit-1)-1   

 Di mana : 

 Rit  : Return perusahaan i pada periode t 

 Pit  : Harga saham perusahaan i pada periode t 

 Pit-1  : Harga saham perusahaan i pada periode t-1 

Untuk mencari return pasar (Rmt) periode t dihitung menggunakan metode 

market adjusted model dengan rumus  berikut : 

Rmt = (IHSGt/IHSGt-1)-1  

 Dimana: 

 Rmt  : Return pasar pada periode t 

 IHSGt  : IHSG pada periode t 

 IHSGt-1 : IHSG pada periode t-1 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A.Sejarah Bursa Efek Indonesia 

B. Perkembangan Penawaran Umum Perdana (IPO) 

C. Analisis Deskriptif 

 Tabel 4. 2 menggambarkan karakteristik 30 perusahan sampel yang terpilih di 

dalam penelitian ini. Karakteristik sampel yang digambarkan berupa besaran 

perusahaan yang di ukur dengan total aktiva, dan total penjualan. Disamping itu 

dijelaskan pula besarnya komponen yang akan dimasukkan dalam analisis regresi dan 

uji beda, seperti laba bersih, current accrual, harga pokok penjualan (HPP), dan total 

penjualan.Tabel 4. 2 

Descriptive Statistics 
 

  N 
Minimu

m 
Maximu

m Sum Mean 
Std. 

Deviation Variance 
CURRENTACCRU
AL 150 

-
7614480
00000.0

0 

3207250
000000.

00 

7792844
665758.

01 

5195229
7771.72

01 

337838108
451.45890 

1141345
8752205
9700000
000.000 

HPP 

150 3613699
39.00 

2652320
0000000

.00 

7125589
7986927

.00 

4750393
19912.8

460 

225513215
2707.06600 

5085621
0261732
0000000
0000.00

0 
LABABERSIH 

150 2997019
4.00 

2015560
000000.

00 

9589773
090666.

00 

6393182
0604.44

00 

210977327
252.58560 

4451143
2614644
6300000

00.000 
PENJUALAN 

150 181624.
00 

5433740
000000.

00 

6066554
4223921

.00 

4044369
61492.8

067 

779961582
032.79600 

6083400
6944710
3000000
000.000 

PIUTANG 

150 .00 
1178430
0000000

.00 

2374851
1540857

.99 

1583234
10272.3

866 

970488091
327.53900 

9418471
3540857
1000000
000.000 

TOTALAKTIVA 

150 5369826
6.00 

1257480
0000000

.00 

8806308
8609354

.00 

5870872
57395.6

930 

171317581
9635.30100 

2934971
3889830
8600000
0000.00

0 
Valid N (listwise) 150             
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D. Pengolahan dan Pengujian Earning Management 

Model regresi ini dilakukan untuk menentukan nilai koefisien estimasi dari 

Non Discretionary Accrual. Variabel yang akan dimasukkan ke dalam model regresi 

tersebut adalah Curent accrual (CA), Perubahan pendapatan (∆ PEN ), Perubahan 

HPP  (∆ HPP ). Persamaan model regresi tersebut dinyatakan sebagai berikut : 

CA = a + b1 ( ∆ PEN ) + b2 (∆ HPP) +ε i      

Sebelum meregresikan, akan dilakukan terlebih dahulu uji normalitas terhadap 

nilai residual dengan menggunakan One sample Kolmogorov –Smirnov, selain itu 

juga akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas, dan uji autokorelasi. 

Hasil dari uji normalitas dan asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas 

   

Interpretasi output Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sampel pada variabel Curent accrual (CA), Perubahan pendapatan (∆ PEN ), 

Perubahan HPP  (∆ HPP ) dari 150 perusahaan berdistribusi normal, dengan 

menggunakan Level signifikan (α ) 5%. Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai 

berikut : 

H01 : Data variabel Curent accrual (CA) terdistribusi secara normal 

Ha1 : Data variabel Curent accrual (CA) tidak terdistribusi secara normal 

H02 : Data variabel Perubahan pendapatan (∆ PEN ) terdistribusi secara normal 

Ha2 : Data variabel Perubahan pendapatan (∆ PEN )  tidak terdistribusi secara   

              normal 

H03 : Data variabel Perubahan HPP  (∆ HPP ) terdistribusi secara normal 
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Ha3 : Data variabel Perubahan HPP  (∆ HPP ) tidak terdistribusi secara normal 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 

hipotesis nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom Asimp. sig (2 tailed) > level of significant (α ). 

H0 ditolak  jika p-value pada kolom Asimp. sig (2 tailed) < level of significant (α ).    

Tabel 4. 3 

Hasil One-Sample kolmogorov - Smirnov Test 

 CA   ∆ PEN ∆ HPP  

Asymp.Sig(2-tailed) .476 .914 .838 

 

Output pada tabel 4. 3 Kolmogorov-Smirnov tersebut menunjukkan nilai 

variabel : 

1. CA mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,476 > 0,05 Level of significant (α  

). Jadi hipotesis nol (H01) diterima dan hipotesis alternatif (Ha1) di tolak. 

Berarti data variabel CA terdistribusi secara normal. 

2. ∆ PEN mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,914 > 0,05 Level of significant 

(α ). Jadi hipotesis nol (H02) diterima dan hipotesis alternatif (Ha2) di tolak. 

Berarti data variabel ∆ PEN terdistribusi secara normal. 

3. ∆ HPP mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,838 > 0,05 Level of significant 

(α ). Jadi hipotesis nol (H03) diterima dan hipotesis alternatif (Ha3) di tolak. 

Berarti data variabel ∆ HPP terdistribusi secara normal. 

Jadi masing - masing hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 

ditolak. Berarti data variabel Curent accrual (CA), Perubahan pendapatan (∆ PEN ), 

Perubahan HPP  (∆ HPP ) terdistribusi secara normal. 

2. Uji Asumsi Klasik 

 a. Uji Multikolinearitas 
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Dengan menggunakan data yang sama dengan data dan variabel yang 

digunakan pada uji regresi pada bab sebelumnya, maka asumsi klasik statistik 

Multikolinearitas dapat dideteksi dari output tabel 4. 4 pada tabel model Coefficient  

sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 

Hasil Multikolinearitas 

 

Unstandardized 

Coefficient 

Colinearity 

Statistic 

  Tolerance VIF 

∆ PEN .299 .429 2.333 

∆ HPP .300 .429 2.333 

 

Hasil uji melalui Variance Inflation Factor (VIF) pada hasil output tabel (4. 4) 

tabel coefficient, masing – masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 

10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi 

linier berganda terbebas dari asumsi klasik statistik dan dapat digunakan dalam 

penelitian. 

b. Uji Autokorelasi 

Dengan menggunakan data yang sama dengan data dan variabel yang 

digunakan pada uji regresi pada bab sebelumnya, maka asumsi klasik statistik 

autokorelasi dapat dideteksi dari output tabel (4. 5) pada tabel model Summary : 

Tabel 4. 5 

Hasil Durbin - Watson 
Durbin - Watson 

2.030 

 

Pada output tersebut diperoleh nilai Durbin watson 2,030. Langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji menggunakan tabel batas bawah (dI) dan batas atas 

(du) untuk mengetahui daerah autokorelasi dari nilai Durbin Watson. 
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Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson menunjukkan angka 2,030, dan 

batas bawah (dI) dan batas atas (du) dari tabel terlihat. Dengan jumlah variabel bebas 

(k) = 2, dengan jumlah sampel (n) = 150, maka dI = 1,71, dan du = 1,76. Berdasarkan 

uji di atas tampak bahwa nilai Durbin Watson hitung 2,030 terletak di daerah No 

autocorrelation sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda 

terbebas dari asumsi klasik statistik autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas   

Asumsi klasik statistik heteroskedastisitas dapat dideteksi dari output SPSS 

pada gambar Scatterplot sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 

Hasil Scatterplot 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Regression Standardized Predicted Value
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-2

-1

0
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2

3
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l

Dependent Variable: CA

Scatterplot

 

Output pada tabel (4. 6) pada gambar Scatterplot menunjukkan penyebaran 

titik – titik data sebagai berikut :  

a. Titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol. 

b. Titik – titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

c. Penyebaran titik – titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik – titik data tidak berpola. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari 

asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. 
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3. Uji signifikansi 

1. Uji R2 

Tabel 4. 7 

Hasil Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

1 .568a .323 .314 
 

Output pada tabel 4. 7 Memliki nilai koefisien determinasi  (R square) sebesar 

0,323. artinya 32,3% Variabel dependen Current Accrual (CA) dijelaskan oleh 

variabel independen, ∆ PEN dan ∆ HPP, dan sisanya 67,7% (100%-32,3%) dijelaskan 

oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.  

2. Uji F-test 

Uji simultan dengan F test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-

sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diusulkan :  

H01 : Data variabel ∆ PEN dan ∆ HPP  secara bersama-sama tidak berpengaruh  

              terhadap Current Accrual (CA) 

Ha1 : Data variabel ∆ PEN dan ∆ HPP  secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Current Accrual (CA) 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 

hipotesis nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

Tabel 4. 8 

Hasil  Anova 

F Sig. 
35.093 .000a 

 

Output pada tabel 4. 8 tersebut menunjukkan p – value 0,00 < 0,05, artinya 

signifikan. Hasil nilai F hitung > F tabel  sebesar 35,093 > 2,667 juga signifikan, 
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signifikan  artinya Variabel ∆ PEN dan ∆ HPP secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Current Accrual (CA). 

3. Uji T-test 

Uji T-Test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hipotesis yang 

diusulkan : 

H01 : Data variabel ∆ PEN tidak berpengaruh terhadap Current Accrual (CA)  

Ha1 : Data variabel ∆ PEN  berpengaruh terhadap Current Accrual (CA)      

H02 : Data variabel ∆ HPP tidak berpengaruh terhadap  Current Accrual (CA)             

Ha2 : Data variabel ∆ HPP  berpengaruh terhadap kinerja Current Accrual (CA)            

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 

hipotesis nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika  p-value pada kolom  sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

 

 

Tabel 4. 9 

Hasil Coefficients 

 
Unstandardized  

coefficient   
Model B Std.error Sig t 

(Constant) 7.822 1.487 .000 5.261 
PEN .299 .103 .004 2.897 
HPP .300 .101 .004 2.957 

 

Hasil analisis pada tabel 4. 9 Coefficient untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut : 

1. Variabel ∆ PEN memiliki p-value 0,04 < 0,05. Artinya signifikan. Hasil nilai t 

hitung > t tabel  sebesar 2,897 > 1,976 juga signifikan. Signifikan disini berarti 
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H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya ∆ PEN secara parsial berpengaruh 

terhadap Current Accrual (CA). 

2. Variabel ∆ HPP memiliki p-value 0,04 < 0,05. Artinya  signifikan. Hasil nilai t 

hitung > t tabel  sebesar 2,957 > 1,976 juga signifikan. Signifikan disini berarti 

H02 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya ∆ HPP secara parsial berpengaruh 

terhadap Current Accrual (CA). 

Persamaan pada model regresi adalah sebagai berikut :  

Y= 7,822 + 0,299 X1 + 0,300 X 2 + e  

Berdasarkan hasil regresi pada formulasi  Nondiscretionary akan diperoleh 

koefisien regresi (nilai a, b1, b2). Koefisien tersebut akan digunakan dalam persamaan 

berikut untuk menghitung discretionary accrual. Rumus untuk menentukan 

discretionary accrual : 

DA = CA-[a+b1(∆PEN - ∆PIU)+b2∆HPP]        

DA = CA-[7,822+0,299 (∆PEN - ∆PIU)+3,00 ∆HPP]        

Di mana : 

DA : Disrcretionary accrual perusahaan i pada periode t 

CA : Current accrual perusahaan i pada periode t 

∆PEN : Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurang pendapatan  

                          perusahaan i pada periode t-1 

∆PIU : Piutang perusahaan i pada periode t dikurang pendapatan  

                           perusahaan i pada periode t-1 

∆HPP : Harga pokok penjualan perusahaan i pada periode t dikurang  

                          harga pokok penjualan perusahaan i pada periode t-1 

a, b1, b2 : Koefisien regresi yang diperoleh dari persamaan sebelumnya. 
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E. Pengujian Hipotesis Penelitian 

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

 Hasil pengujian terhadap hipotesis satu yang menyatakan bahwa perusahaan 

yang melaksanakan IPO terindikasi melakukan kebijakan manajemen laba dengan 

cara memainkan komponen-komponen accruals adalah sebagai berikut, namun 

sebelumnya akan diuji normalitas dengan  pendekatan Kolmogorov-Smirnov :  

a. Uji Normalitas 

Interpretasi output Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sampel pada variabel Discretionary Accrual (DA) minus dua, Discretionary 

Accrual (DA) minus satu, Discretionary Accrual (DA) periode nol , Discretionary 

Accrual (DA) plus satu, Discretionary Accrual (DA) plus dua                                                                              

dari 30 perusahaan berdistribusi normal, dengan menggunakan Level signifikan (α ) 

5%. Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut : 

H01 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) minus dua terdistribusi secara  

              normal. 

Ha1 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) minus dua tidak terdistribusi  

              secara normal. 

H02 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) minus satu terdistribusi secara  

              normal 

Ha2 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) minus satu tidak terdistribusi  

              secara normal 

H03 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) periode nol terdistribusi secara  

               normal 

Ha3 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) periode nol tidak terdistribusi  
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              secara normal 

H04 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) plus satu terdistribusi secara   

              normal 

Ha4 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) plus satu tidak terdistribusi   

              secara normal 

H05 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) plus dua terdistribusi secara  

              normal 

Ha5 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) plus dua tidak terdistribusi    

               secara normal 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 

hipotesis nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom. Asimp. sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolo Asimp. sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

       Tabel 4. 10 

Hasil One-Sample kolmogorov - Smirnov Test 

 
DA MIN 

2 
DA MIN 

1 
DA 
 0 

DA PLUS 
1 

DA PLUS 
2 

Asymp.Sig(2-tailed) .846 .839 .957 .913 .371 
 

Output pada tabel 4. 10 Kolmogorov-Smirnov tersebut menunjukkan nilai 

variabel : 

1. DA minus dua mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,846 > 0,05 Level of 

significant (α  ). Jadi hipotesis nol (H01) diterima dan hipotesis alternatif (Ha1) 

ditolak. Berarti data variabel DA minus dua terdistribusi secara normal. 

2. DA minus satu mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,839 > 0,05 Level of 

significant (α ). Jadi hipotesis nol (H02) diterima dan hipotesis alternatif (Ha2) 

ditolak. Berarti data variabel DA minus satu terdistribusi secara normal. 
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3. DA periode nol mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,957 > 0,05 Level of 

significant (α ). Jadi hipotesis nol (H03) diterima dan hipotesis alternatif (Ha3) 

ditolak. Berarti data variabel DA periode nol terdistribusi secara normal. 

4. DA plus satu mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,913 > 0,05 Level of 

significant (α ). Jadi hipotesis nol (H04) diterima dan hipotesis alternatif (Ha4) 

ditolak. Berarti data variabel DA plus satu terdistribusi secara normal. 

5. DA plus dua mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,376 > 0,05 Level of 

significant (α ). Jadi hipotesis nol (H05) diterima dan hipotesis alternatif (Ha5) 

ditolak. Berarti data variabel DA plus dua terdistribusi secara normal. 

Jadi masing - masing hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) 

ditolak. Berarti data variabel DA minus dua, DA minus satu, DA periode nol, DA 

periode plus satu, DA periode plus dua terdistribusi secara normal. 

b. Pengukuran manajemen laba 

Pengukuran manajemen laba di dalam penelitian ini didasarkan pada nilai 

Discretionary Accruals (DA). Dengan pendekatan tersebut manajemen laba terjadi 

jika DA > 0. Untuk menguji apakah nilai DA > 0 atau tidak, digunakan pendekatan 

stastistik parametrik (one sample t- test). Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai 

berikut : 

H0 : Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak melakukan  

              manajemen laba disekitar IPO. 

Ha : Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan manajemen              

              laba disekitar IPO. 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 

hipotesis nol (H0) yang diusulkan : 
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H0 diterima jika p-value pada kolom sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

Tabel 4. 11 

Hasil Statistik Discretionary Accruals 

Tahun ke N Mean 
Sig. (2-
tailed) 

Std. 
Deviasi %Positif 

MINUS 2 30 19.6993 0.00 1.94286 70% 
MINUS 1 30 20.4320 0.00 1.66664 56,6% 
NOL (0) 30 21.1463 0.00 1.56376 63,6% 
PLUS 1 30 21.1555 0.00 1.70438 56,6% 
PLUS 2 30 21.0274 0.00 1.88751 43,3% 

 

Hasil penelitian (Tabel 4. 11) Pada periode dua tahun sebelum IPO, 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,00 untuk uji satu sisi nilai tersebut lebih kecil 

dariα  = 0,05 sehingga kita menerima Ha1, Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 

periode minus dua terindikasi melakukan manajemen laba. Pada periode tersebut 70 

% positif perusahaan sampel yang memiliki nilai DA positif atau 21 perusahaan dari 

30 perusahaan melakukan manajemen laba. 

Pada periode satu tahun sebelum IPO menunjukkan nilai p-value sebesar 0,00 

untuk uji satu sisi nilai tersebut lebih kecil dariα  = 0,05 sehingga kita menerima Ha2, 

Namun dilihat dari % positif perusahaan sampel perusahaan, pada periode tersebut 

hanya 56,6% perusahaan saja yang melakukan manajemen laba atau sekitar 17 

perusahan.  

Manajemen laba kembali dilakukan pada periode IPO yang ditunjukkan 

dengan nilai DA (Mean sebesar 21.1463 ). Pada periode ini 63,3 % sampel 

perusahaan mempunyai DA positif sebesar 19 perusahaan, dan nilai p-value sebesar 

0,00 yang lebih kecil dari α  = 0,05. Sehingga mendukung dan membuktikan bahwa 

Perusahaan terbukti melakukan manajemen laba pada periode IPO. 
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Pada periode satu tahun sesudah IPO mempunyai nilai p-value sebesar 0,00 

sehingga kita menerima Ha4, Perusahaan yang terdaftar di BEI terindikasi melakukan 

manajemen laba pada periode satu tahun setelah IPO, Tetapi pada periode tersebut 

hanya 56,6 % perusahaan saja yang melakukan manajemen laba, atau sekitar 17 

perusahaan saja.  

Pada periode dua tahun setelah IPO nilai nilai p-value sebesar 0,00 dan 

perusahaan yang memiliki % positif sebesar 43,3 % atau kurang dari sebagian 

perusahaan (13 perusahaan) kembali melakukan manajemen laba pada periode dua 

tahun setelah IPO. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan, bahwa perusahaan 

terbukti malakukan manajemen laba di sekitar IPO, hal ini didukung dengan hasil one  

sample t-test yang menunjukkan pada setiap periode mempunyai p-value < 0,05, 

sehingga menolak (H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan manajemen laba di sekitar IPO 

dapat diterima.  

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 Hasil pengujian terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa terdapat 

perbadaan rata-rata kinerja operasi antara sebelum dan sesudah IPO  pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI adalah sebagai berikut, namun sebelum dilakukan pengujian uji 

beda akan dilakukan uji normalitas terlebih dahulu.   

a. Uji Normalitas 

Interpretasi output Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sampel pada variabel ∆ ROA satu tahun sebelum IPO (∆ ROA minus satu), dan 

∆ ROA satu tahun sesudah IPO (∆ ROA plus satu) dari 30 perusahaan berdistribusi 
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normal, dengan menggunakan Level signifikan (α ) 5%. Hipotesis yang diusulkan 

adalah sebagai berikut : 

H01 : Data variabel ∆ ROA satu tahun sebelum IPO terdistribusi secara normal. 

Ha1 : Data variabel ∆ ROA satu tahun sebelum IPO tidak terdistribusi secara   

              normal. 

H02 : Data variabel ∆ ROA satu tahun sesudah IPO terdistribusi secara normal. 

Ha2 : Data variabel ∆ ROA satu tahun sesudah IPO tidak terdistribusi secara  

              normal. 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 

hipotesis nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom  Asimp. sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom Asimp. sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

Tabel 4. 12 

Hasil One-Sample kolmogorov - Smirnov Test 

 
∆ ROA MIN 

1 
∆ ROA PLUS 

1 

Asymp.Sig(2-tailed) .321 .220 
 

Output pada tabel (4. 12) Kolmogorov-Smirnov tersebut menunjukkan nilai 

variabel : 

1. ∆ ROA satu tahun sebelum IPO mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,321 > 

0,05 Level of significant (α  ). Jadi hipotesis nol (H01) diterima dan hipotesis 

alternatif (Ha1) ditolak. Berarti data variabel ROA satu tahun sebelum IPO 

terdistribusi secara normal. 

2. ∆ ROA satu tahun sesudah IPO mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,220 > 

0,05 Level of significant (α ). Jadi hipotesis nol (H02) diterima dan hipotesis 
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alternatif (Ha2) ditolak. Berarti data variabel ROA satu tahun sesudah IPO 

terdistribusi secara normal. 

b. Pengukuran kinerja operasi 

 Dalam penelitian ini ingin menguji apakah benar terdapat perbedaan rata-rata 

kinerja operasi yang terdaftar di BEI antara sebelum dan sesudah IPO pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut : 

H 0 : Tidak ada perbedaan rata-rata kinerja operasi (return on asset) yang terdaftar  

             di BEI antara sebelum dan sesudah IPO. 

H a : Ada perbedaan rata-rata kinerja operasi (return on asset) yang terdaftar di  

              BEI antara sebelum dan sesudah IPO. 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika 

hipotesis nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

Hasil dari uji beda dari rata-rata data ROA minus satu dan ROA plus satu 

dapat dilihat pada output pada tabel 4. 13 sebagai berikut :     

  Tabel 4. 13 

Hasil Uji Beda Kinerja Operasi Sebelum dan Sesudah IPO 

  Mean N Correlation Sig 

ROA MINUS 1 
ROA PLUS 1 

-2.4731 
-2.2564 

30 
30 

.346 
  

.061 
  

 

  
ROA MIN 1 

ROA PLUS 1 
Paired Differences Mean -.21673 

Std. Deviation 2.34846 
Std. Error Mean .42877 

95%Confidence Interval Lower -1.09366 
of the Differences Upper .6602 

t -.505 
df 29 

Sig (2 tailed) .617 
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Dari hasil uji menggunakan α = 5% two tailed, dan data yang digunakan 

adalah time series satu tahun sebelum IPO dan satu tahun sesudah IPO, jumlah sample 

n = 30 periode pengamatan, menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,617 yang nilainya 

lebih besar dari α = 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif (H0) diterima 

dan hipotesis nol (Ha) ditolak, berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

operasi (∆ ROA) sebelum IPO dan kinerja operasi sesudah IPO, walaupun besarnya 

berbeda yaitu rata – rata kinerja operasi sebelum IPO sebesar – 2,4731, sedangkan 

rata- rata kinerja operasi (∆ ROA) sesudah IPO sebesar – 2,2564. 

 Korelasi antara kedua variabel yaitu kinerja operasi (∆ ROA) sebelum dan 

kinerja operasi (∆ ROA) sesudah IPO yang menghasilkan angka 0,346 dan nilai 

probabilitasnya p = 0,061. Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara kinerja operasi 

sebelum IPO dan kinerja operasi sesudah IPO adalah memiliki keeratan lemah dan 

tidak berhubungan.    

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Untuk menguji hipotesis ketiga ini digunakan analisis regresi berganda untuk 

melihat pengaruh manajemen laba terhadap kinerja operasi. Sebelum dilakukan 

regresi terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

test. 

a. Uji Normalitas 

 Interpretasi output Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sampel pada variabel ∆ ROA satu tahun sesudah IPO (∆ ROA plus satu), Quick 

Ratio, dan Sales Growth  dari 30 perusahaan berdistribusi normal, dengan 

menggunakan Level signifikan (α ) 5%. Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai 

berikut : 
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H01 : Data variabel ∆ ROA terdistribusi secara normal. 

Ha1 : Data variabel ∆ ROA tidak terdistribusi secara normal. 

H02 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) terdistribusi secara normal. 

Ha2 : Data variabel Discretionary Accrual (DA) tidak terdistribusi secara normal. 

H03 : Data variabel Quick Ratio terdistribusi secara normal. 

Ha3 : Data variabel Quick Ratio tidak terdistribusi secara normal. 

H04 : Data variabel Sales Growth (SGRO) terdistribusi secara normal. 

Ha4 : Data variabel Sales Growth (SGRO) tidak terdistribusi secara normal. 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis 

nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom Asimp. sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom Asimp. sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

Tabel 4. 14 
Hasil One-Sample kolmogorov - Smirnov Test 

 ∆ ROA DA QUICK RATIO SGRO 
Asymp.Sig(2-tailed) .220 .913 .642 .551 

 

Output pada tabel 4.14 Kolmogorov-Smirnov tersebut menunjukkan nilai 

variabel : 

1. Variabel ∆ ROA mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,220 > 0,05 Level of 

significant (α  ). Jadi hipotesis nol (H01) diterima dan hipotesis alternatif (Ha1) 

ditolak. Berarti data variabel ∆ ROA terdistribusi secara normal. 

2. Variabel Discretionary Accrual  (DA) mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 

0,913 > 0,05 Level of significant (α ). Jadi hipotesis nol (H02) diterima dan 

hipotesis alternatif (Ha2) ditolak. Berarti data variabel Discretionary Accrual 

(DA) terdistribusi secara normal. 
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3. Variabel  Quick Ratio  mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,642 > 0,05 

Level of significant (α ). Jadi hipotesis nol (H03) diterima dan hipotesis 

alternatif (Ha3) ditolak. Berarti data variabel Quick Ratio terdistribusi secara 

normal. 

4. Variabel Sales Growth (SGRO) mempunyai nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,551 > 

0,05 Level of significant (α ). Jadi hipotesis nol (H04) diterima dan hipotesis 

alternatif (Ha4) ditolak. Berarti data variabel Sales Growth (SGRO) 

terdistribusi secara normal 

b. Uji Asumsi Klasik 

i. Uji Multikolinearitas 

Dengan menggunakan data yang sama dengan data dan variabel yang 

digunakan pada uji regresi pada bab sebelumnya, maka asumsi klasik statistik 

Multikolinearitas dapat dideteksi dari output tabel 4. 15 pada tabel model Coefficient  

sebagai berikut : 

Tabel 4. 15 

Hasil Multikolinearitas 

 
Colinearity  

Statistic 
 Tolerance VIF 

DA .982 1.018 

Quick Ratio .868 1.152 
SGRO .871 1.148 

 

Hasil uji melalui Variance Inflation Factor (VIF) pada hasil output pada tabel 

(4. 15) dari tabel coefficient, masing – masing variabel independen memiliki VIF 

tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan 

model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik statistik dan dapat 

digunakan dalam penelitian. 
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ii. Uji Autokorelasi 

Dengan menggunakan data yang sama dengan data dan variabel yang 

digunakan pada uji regresi pada bab sebelumnya, maka asumsi klasik statistik 

autokorelasi dapat dideteksi dari output  pada tabel 4. 12 model Summary sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 16 

Hasil Durbin - Watson 
Durbin - Watson 

2.028 

                                                                                                                          

Pada output tersebut diperoleh nilai Durbin watson 2,028. Langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji menggunakan tabel batas bawah (dI) dan batas atas 

(du) untuk mengetahui daerah autokorelasi dari nilai Durbin Watson. 

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson menunjukkan angka 2,028, dan 

batas bawah (dI) dan batas atas (du) dari tabel terlihat. Dengan jumlah variabel bebas 

(k) = 3, dengan jumlah sampel (n) = 30, maka dI = 1,21, dan du = 1,65. Berdasarkan 

uji diatas tampak bahwa nilai Durbin Watson hitung 2,028 terletak di daerah No 

autocorrelation sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda 

terbebas dari asumsi klasik statistik autokorelasi.   

iii. Uji Heteroskedastisitas 

Dengan menggunakan data yang sama dengan data dan variabel yang 

digunakan pada uji regresi pada bab sebelumnya, maka asumsi klasik statistik 

heteroskedastisitas dapat dideteksi dari output SPSS pada gambar Scatterplot sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. 17 

Hasil Scatterplot 
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Output pada tabel 4. 17 pada gambar Scatterplot menunjukkan penyebaran 

titik – titik data sebagai berikut :  

a. Titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka nol. 

b. Titik – titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

c. Penyebaran titik – titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik – titik data tidak berpola. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari 

asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. 

C. Uji Signifikansi 

1. Uji R2 

Tabel 4. 18 

Hasil Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 
R square 

1 .323a .105 .001 
 

Output pada tabel 4. 18 Memliki nilai koefisien determinasi yang sudah 

disesuaikan (Adjusted R square) sebesar 0,001. artinya 0,1% Variabel dependen 
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∆ ROA dijelaskan oleh variabel independen, DA, Quick Ratio, SGRO, dan sisanya 

99% (100%-0,1%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.  

2. Uji F-test 

Uji simultan dengan F test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-

sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diusulkan :  

H0 : Data variabel DA, Quick Ratio, SGRO secara bersama-sama tidak     

              berpengaruh terhadap kinerja operasi(∆ ROA ) 

Ha : Data variabel DA, Quick Ratio, SGRO secara bersama-sama berpengaruh  

              terhadap kinerja operasi(∆ ROA ) 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis 

nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

 Tabel 4. 19 

Hasil  Anova 

F Sig. 
1.013 .403a 

 

Output pada tabel 4. 19 tersebut menunjukkan p – value 0,403 > 0,05, artinya 

tidak signifikan. Hasil nilai F hitung < F tabel  sebesar 1,013 < 3,369 juga tidak 

signifikan, tidak signifikan  artinya Variabel DA, Quick Ratio, SGRO secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi (∆ ROA ). 

3. Uji T-test 

Uji T-test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing -masing 

variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hipotesis 

yang diusulkan : 

H01 : Data variabel DA tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi (∆ ROA ) 
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Ha1 : Data variabel DA berpengaruh terhadap kinerja operasi(∆ ROA ) 

H02 : Data variabel Quick ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 

             (∆ ROA ) 

Ha2 : Data variabel Quick ratio berpengaruh terhadap kinerja operasi (∆ ROA ) 

H03 : Data variabel SGRO tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi (∆ ROA ) 

Ha3 : Data variabel SGRO berpengaruh terhadap kinerja  operasi(∆ ROA ) 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis 

nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

Tabel 4. 20 

Hasil Coefficients 

  
Unstandardized  

coefficient    
Model B Std.error Sig t 

(Constant) -4.125 5.081 .424 -.812 
DA  .098 .237 .683 .413 

Quick 
Ratio -.672 .410 .113 -1.641 

SGRO -.244 .308 .436 -.791 
 

Hasil analisis pada tabel 4.21 Coefficient untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut  

1. Variabel DA memiliki nilai p-value 0,683 > 0,05. Artinya  tidak signifikan. 

Hasil nilai t hitung < t tabel  sebesar 0,413 < 2,065 juga tidak signifikan. 

Tidak signifikan disini berarti H01 diterima dan Ha1 di tolak. Artinya 

manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi. 

2. Variabel Quick Ratio memiliki nilai p-value 0,113 > 0,05. Artinya  tidak 

signifikan. Hasil nilai -t hitung > -t tabel  sebesar -1,641 > -2,065 juga tidak 

signifikan. Tidak signifikan disini berarti H02 diterima dan Ha2 ditolak.  
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3. Variabel SGRO memiliki nilai p-value 0,436 > 0,05. Artinya tidak signifikan. 

Hasil nilai -t hitung > -t tabel  sebesar -0,791 > -2,065 juga tidak signifikan. 

Tidak signifikan disini berarti H03 diterima dan Ha3 ditolak. Artinya 

pertumbuhan penjualan (SGRO) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kinerja operasi. 

Persamaan pada model regresi adalah sebagai berikut :  

Y= - 4,125 + 0,098 X1 +0,672 X2 – 0,244 X3 + e 

4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Pengukuran return saham perusahaan yang terdaftar di BEI rendah setelah IPO 

adalah sebagai berikut, namun sebelumnya akan dilakukan pengujian normalitas 

menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. 

a. uji Normalitas 

Interpretasi output Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk mengetahui apakah 

data sampel pada variabel cummulative abnormal return (CAR) satu tahun setelah 

IPO dari 30 perusahaan berdistribusi normal, dengan menggunakan Level signifikan 

(α ) 5%. Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut : 

H0 : Data variabel CAR terdistribusi secara normal. 

Ha : Data variabel CAR tidak terdistribusi secara normal. 

       Tabel 4. 21 

Hasil One-Sample kolmogorov - Smirnov Test 

 CAR 

Asymp.Sig(2-tailed) .709 
 

Output pada tabel 4.20 Kolmogorov-Smirnov tersebut menunjukkan nilai 

variabel Cummulative Abnormal Return (CAR) satu tahun setelah IPO mempunyai 

nilai Asimp. sig (2 tailed) 0,709 > 0,05 Level of significant (α  ). Jadi hipotesis nol 
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(H01) diterima dan hipotesis alternatif (Ha1) ditolak. Berarti data variabel CAR satu 

tahun setelah IPO terdistribusi secara normal. 

b. Pengukuran rendahnya return saham 

Pengujian rendah tidaknya return saham perusahaan yang terdaftar di BEI 

setelah IPO digunakan pendekatan cummulative abnormal return (CAR). CAR 

tersebut merupakan penjumlahan dari abnormal return bulanan perusahaan dengan 

model pasar disesuaikan (adjusted market model) selama setahun di mulai dari bulan 

Mei sampai April. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak pengumuman laba 

(earning anouncement) yang diperkirakan terjadi pada bulan Maret dan April 

sebagaimana dikatakan oleh Ali. Et al(2000). Berdasarkan pendekatan tersebut return 

saham perusahaan dikatakan rendah apabila CAR < 0.  

Dalam penelitian ini kita ingin menguji apakah benar saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI rendah. Karena itu digunakan uji hipotesis satu sisi (one sided atau 

one tailed test). Dengan hipotesis : 

H0 : Tidak terjadi return saham yang rendah setelah IPO pada perusahaan yang  

              terdaftar di BEI 

Ha : Terjadi Return saham yang rendah setelah IPO pada perusahaan yang  

              terdaftar di BEI 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis 

nol (H0) yang diusulkan :  

H0 diterima jika p-value pada kolom sig (2 tailed) > level of  significant (α ). 

H0 ditolak jika p-value pada kolom sig (2 tailed) < level of significant (α ). 

Tabel 4. 22 

Hasil One-Sample T - Test 

 N Mean  
Sig. (2-
tailed) 

Std. 
Deviasi %Positif 

CAR 30 -.31 0.002 0.505 23% 
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Hasil penelitian (tabel 4. 22) menunjukkan nilai p-value untuk uji satu sisi ini 

lebih kecil dari α = 0,05. Sehingga kita menerima Ha : Return saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI rendah setelah IPO, dengan mean -0,31 dan perusahaan yang memilki 

CAR positif hanya 23%. Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima. 

 

F. Interpretasi Hasil Penelitian 

1. Analisis Manajemen Laba 

 Beberapa peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa manajemen cenderung 

melakukan manajemen laba menjelang IPO. Hal ini disebabkan manajemen ingin 

memaksimumkan utilitasnya dan pada saat itu terdapat informasi asimetri yang cukup 

tinggi antara manajemen dan investor. Manajemen laba dilakukan dengan menggeser 

laba periode yang akan datang ke periode sekarang (positif) atau menggeser laba 

periode sekarang ke periode yang akan datang (negatif). Apabila manajemen laba 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah laba yang dilaporkan sekarang, maka 

laba periode yang akan datang akan lebih rendah dibandingkan periode sekarang.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah terbukti melakukan 

manajemen laba sebelum IPO, pada saat IPO, dan setelah IPO. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Syaiful (2004), Gumanti (2000), Teoh et al. (1998a, 

1998b), Jain dan kini (1994). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Rangan 

(1998) yang menemukan pada saat penawaran saham akan dilakukan manajemen 

laba. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Kiswara (1999) yang 

menemukan setelah IPO pun perusahaan juga melakukan manajemen laba. Hasil 

penelitian yang menunjukkan manajemen laba juga terjadi pada periode IPO, 
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kemungkinan disebabkan oleh keinginan manajemen untuk mencapai laba dalam 

prospektus. 

2. Analisis Kinerja Operasi 

 Hasil uji beda menunjukkan bahwa kinerja operasi (∆ ROA ) sebelum IPO  

dengan kinerja operasi  (∆ ROA ) setelah IPO relatif sama meskipun dilihat rata  - rata 

(mean) kinerja operasi antara sebelum dan sesudah IPO besarnya berbeda yaitu   -

2.4731 untuk kinerja operasi sebelum IPO, dan -2.2564 kinerja operasi sesudah IPO. 

Hal ini membuktikan bahwa kinerja operasi tidak terdapat perbedaan antara kinerja 

operasi sebelum IPO dengan sesudah IPO. Temuan ini sejalan dengan Sri anik (2004) 

yang menemukan bahwa kinerja operasi tidak terdapat perbedaan antara kinerja 

operasi sebelum IPO dengan sesudah IPO. 

3. Analisis Pengaruh Manajemen Laba, Quick ratio, dan Sales Growth terhadap  

    Kinerja Operasi. 

 Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa pengaruh Manajemen Laba, 

Quick ratio, dan Sales Growth secara bersama-sama  terhadap kinerja operasi tidak 

signifikan. Secara parsial  peneliti tidak dapat membuktikan hipotesis ketiga yang 

menyatakan adanya pengaruh pengaruh manajemen laba terhadap kinerja operasi. 

4. Analisis Return Saham Underperformance 

Penelitian ini juga  menemukan rendahnya return saham perusahaan yang 

terdaftar di BEI setelah IPO. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian 

Rodoni (2002) dan Amin (2007). Menurut Amin (2007) penurunan kinerja saham 

dalam jangka panjang ini akan merugikan investor karena akan memperoleh return 

yang negatif. Menurut Amin (2007) penurunan kinerja saham dalam jangka panjang 

ini akan merugikan investor karena akan memperoleh return yang negatif. Penurunan 
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kinerja saham dalam jangka panjang ini disebabkan investor terlalu optimis, sehingga 

harga saham akan lebih tinggi pada awal penawarannya dan berangsur-angsur turun 

dalam jangka panjang (Bray dan Gompers, 1997 dalam Syaiful, 2004). 
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BAB V  

 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab IV sebelumnya, maka 

didapati kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Hasil pendeteksian earning management yang dilakukan dengan 

Discretionary Accruals menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang 

melaksanakan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun 2001 s/d 2005 

terindikasi melakukan kebijakan  earning management (pengaturan laba) pada 

laporan keuangan yang termuat dalam prospektus sebelum pelaksanaan IPO. 

Hal ini terlihat dari rata – rata Discretionary Accruals yang positif sebelum 

pelaksanaan IPO. Temuan ini diperkuat dengan uji One Sample T – test yang 

menunjukkan hasil yang signifikan pada α  = 0,05. Pada periode sesudah 

pelaksanaan IPO pun masih ada indikasi earning management, hal ini terlihat 

dari rata-rata Discretionary Accruals yang juga positif sesudah pelaksanaan 

IPO. 

2. Hasil penganalisaan kinerja operasi yang dilakukan dengan ∆ ROA telah 

membuktikan bahwa kineja operasi (∆ ROA ) sesudah IPO dengan kinerja 

operasi (∆ ROA ) setelah IPO relatif sama meskipun dilihat dari rata-rata 

(mean) kinerja operasi antara sebelum dan sesudah IPO besarnya berbeda. Hal 

ini dibuktikan dengan menggunakan Paired Sample T-test, yang menunjukkan 

sig. 2 tailed > 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

operasi sebelum dan sesudah IPO. 
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3. Hasil pengujian antara pengaruh manajemen laba terhadap kinerja operasi 

sesudah IPO, peneliti  menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Namun peneliti tidak mampu menemukan adanya pengaruh antara manajemen 

laba terhadap kinerja operasi sesudah IPO. 

4. Hasil pengujian terhadap return saham underperformance, peneliti 

menggunakan One Sample T-test, peneliti menemukan return saham setelah 

IPO adalah rendah hal ini dibuktikan dengan sig. 2 tailed < 0,05. Sehingga 

membuktikan bahwa return saham setelah IPO adalah rendah. 

B. Implikasi  

Melihat pada hasil dan keterbatasan penelitian ini, maka ada beberapa 

implikasi untuk penelitian berikutnya : 

1. Penelitian berikut sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar, agar 

supaya hasilnya akan lebih kuat. Dengan sampel yang relatif lebih besar 

peneliti akan dapat memisahkan sampel ke dalam ukuran perusahaan, 

sehingga dapat diketahui kecenderungan manajemen laba disekitar IPO antara 

perusahaan besar dan kecil. Disamping itu sampel dapat pula dipecah ke 

dalam industri, sehingga memungkinkan untuk mengetahui jenis industri yang 

cenderung melakukan manajemen laba disekitar IPO. 

2. Peneliti yang akan datang, sebaiknya menggunakan beberapa pendekatan di 

dalam mengukur manajemen laba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi hasil yang diperoleh dengan berbagai model dan model yang 

paling tepat untuk kondisi pasar modal negara berkembang (emerging capital 

market)  seperti pasar modal Indonesia. 
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3. Peneliti yang akan datang sebaiknya tidak hanya menggunakan ROA dalam 

mengukur kinerja, tetapi menggunakan pendekatan yang lain. Sehingga dapat 

diketahui kinerja operasi mana yang paling terpengaruh oleh manajemen laba 

di sekitar IPO.  
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