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ABSTRACT 

 

Initial Public Offering (IPO) is stock offering to society for 

the first time. IPO is one of way that is used by a company to get 

surplus capital that use for company expansion. In order to attract 

the investors to invest to the company, manager can report higher 

profit that said as earning management. The purpose of this research 

is to investigate earnings management during periods around the 

Initial Public Offering of a company one year prior to going public 

and one year after going public. This research also examine 

financial performance of company after go public. 

This research is a replication of research has been done by 

Maylianawati and Ekawati (2005). Sample of the research consists 24 

companies that take place IPO during 2008-2012. Earning management 

is measure with discretionary accrual from Healy model. The data is 

collected from Prospektus and yearly financial report of company. 

One sample t test is used to examine whether significant 

discretionary accrual among the companies for T-1 and T+1. Paired 

sample t test and Wilcoxon test is used to examine of degradation of 

finance performance (Underperformance) after IPO. 

The results of research show that company do policy of 

earnings management with used income-increasing discretionary 

aacrual one year before IPO and one year after IPO. This research 

also find that company executing IPO experience of degradation of 

financial performance after IPO. 

 

Keywords : Earnings management, Discretionary accruals, Initial 

Public Offering (IPO), Financial performance of company. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 Perusahaan yang melakukan penjualan saham perdana (IPO) di kenal 

dengan istilah go public. Perusahaan yang melakukan IPO  

mengharapkan sinyal positif dari para calon investor atau pelaku 

pasar yang akan menanamkan modal ke perusahaan tersebut, sehingga 

akan meningkatkan penerimaan dari IPO itu sendiri. Namun dalam 

menentukan keputusan untuk berinvestasi, calon investor  membutuhkan 



sumber informasi yang mampu menyajikan berbagai informasi terkait 

prospek perusahaan yang melakukan IPO. Informasi yang relevan dengan 

hal tersebut  tersaji dalam laporan kinerja perusahaan (biasanya 

prospektus penawaran). Menyadari bahwa calon investor sangat 

tergantung terhadap informasi yang tersaji dalam laporan kinerja 

perusahaan tersebut, membuat manajemen perusahaan berusaha untuk 

menyajikan informasi yang mampu memperlihatkan kinerja perusahaan 

yang baik. Terbukti bahwa pelaku pasar akan memberikan reaksi untuk 

setiap informasi yang bermanfaat yang terkandung dalam laporan 

keuangan perusahaan. 

 Salah satu item yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

memiliki pengaruh besar untuk menentukan sikap investor adalah laba 

(earnings). Calon investor cenderung akan berinvestasi pada 

perusahaan yang memiliki tingkat laba positif. Statement of 

Financial Accounting Concept (SFAC) Nomor 1 menyatakan bahwa 

informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir 

kinerja atau pertanggungjawaban manajemen serta membantu pemilik 

atau pihak-pihak lain untuk melakukan penaksiran atas earning power 

perusahaan di masa yang akan datang. Kondisi inilah yang memotivasi 

manajemen untuk bersikap oportunistik untuk melakukan manipulasi 

terhadap kinerjanya baik sebelum dan pada saat penawaran 

(Jones,1991; Friedlan, 1994; Gumanti,2001; Setiawan, 2002; Ihalauw 

dan Aini, 2002 ). 

 Prinsip akuntansi Berlaku Umum (PABU) memperbolehkan berbagai 

alternatif dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini menjadikan 

manajemen perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengganti suatu 

motode akuntansi dengan menggunakan metode akuntansi lainnya, yang 

dapat memodifikasi nilai nominal laba yang aktual (Sulistyanto, 

2008). Kondisi ini dikenal dengan manajemen laba (earnings 

management). Manajer melakukan manajemen laba untuk meningkatkan 

utilitinya dan nilai pasar perusahaan (Scott, 2006). Menurut 

Schipper (1989) dalam Maylianawati dan  Ekawati (2005), manajemen 

laba merupakan intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan 

keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat 

tertentu, baik bagi manajer atau perusahaan. Manajemen laba 

dilakukan oleh manajer perusahaan dengan tujuan agar mereka 



dikontrak kembali sebagai manajer di perusahaan tersebut di periode 

berikutnya.  

 Penelitian ini mengukur manajemen laba dengan menggunakan 

pendekatan aggregate accruals sebagaimana yang dilakukan oleh 

Midiastuty dan Machfoedz (2003); Wedari (2004); Boediono (2005); 

Kusumawati (2005); Veronica dan Utama (2005); Rahmawati, Suparno dan 

Qomariyah (2006); Nasution dan Setiawan (2007); Ujiyantho, Arief dan 

Pramuka (2007); Herawaty (2008), Nugroho dan Trisnawati (2011). 

Pendekatan aggregate accruals berusaha memisahkan total akrual 

menjadi komponen non-discretionary accruals (merupakan komponen 

akrual diluar kebijakan manajemen) dan discretionary accruals 

(komponen accruals yang berada dalam kebijakan manajemen atau 

manajer melakukan intervensi dalam proses pelaporan keuangan). Salah 

satu kelebihan pendekatan aggregate accruals adalah pendekatan 

tersebut berpotensi untuk mengungkap cara-cara untuk menaikkan atau 

menurunkan laba. Pada penelitian ini model yang digunakan adalah 

model yang dikembangkan oleh Healy (1985) untuk mengetahui apakah 

perusahaan yang IPO melakukan praktek manajemen laba dengan 

menaikkan laba (income-increasing discretionary accruals) baik 

sebelum IPO atau setelah IPO. 

 Beberapa penelitian yang dilakukan untuk membuktikan apakah ada 

tindakan manajemen laba  menemukan bukti empiris bahwa manajemen 

laba memang terjadi. Bukti tentang adanya manajemen laba antara lain 

ditunjukkan oleh Susanto (2000), Ihalauw dan Afni (2002), Syaiful 

(2004), Maylianawati dan Ekawati (2005), Raharjono (2005), Amin 

(2007), Khoirudin (2007), Niken dan Sylvia (2009), Gumanti (2009). 

Saiful (2004) dan Gumanti (2009) menyimpulkan bahwa manajemen 

melakukan manajemen laba periode dua tahun menjelang IPO, 

Maylianawati dan Ekawati (2005) menemukan bukti bahwa manajemen laba 

terjadi pada periode satu tahun sebelum IPO dan satu tahun setelah 

IPO, sedangkan Raharjono (2005), Niken dan Sylvia (2009) menemukan 

bahwa manajemen laba terjadi pada periode satu tahun menjelang IPO. 

Namun beberapa penelitian tidak menemukan bukti empiris bahwa 

manajemen laba dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kebijakan 

IPO. Penelitian tersebut antara lain oleh Liberty dan Zimmerman 

(1986), DeAngelo (1986), dan Aharony, Lin, dan Loeb (1993). 



 Peristiwa lain yang menyertai IPO adalah adanya indikasi 

terjadinya underperformance (penurunan kinerja). Penelitian ini 

bertujuan selain untuk mengetahui apakah ada indikasi terjadinya 

praktek manajemen laba pada perusahaan yang melakukan IPO, juga 

untuk mengamati apakah terjadi penurunan kinerja pasca IPO. Dimana 

beberapa penelitian terdahulu menemukan bukti bahwa ada penurunan 

kinerja perusahaan yang menyertai kebijakan IPO.  

 Beberapa penelitian menemukan bahwa kinerja perusahaan mengalami 

penurunan. Amin (2007) menemukan bukti empiris bahwa perusahaan yang 

melakukan IPO mengalami penurunan kinerja keuangan dalam jangka 

panjang (satu atau beberapa tahun) setelah IPO. Rodoni (2002) juga 

menemukan bahwa kinerja IPO untuk jangka panjang menunjukkan kinerja 

yang negatif. Rahmawati (2006) meneliti kinerja keuangan jangka 

panjang setelah IPO, hasilnya menggambarkan return saham jangka 

panjang rendah setelah IPO dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

melakukan IPO. Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan diproksikan 

dengan menggunakan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan.  

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang 

ingin membuktikan bahwa manajemen laba memang dilakukan oleh 

perusahaan yang melakukan IPO. Mengingat bahwa tidak semua 

penelitian sebelumnya berhasil membuktikan bahwa manajemen laba 

dilakukan di sekitar IPO, maka penulis ingin menguatkan bukti bahwa 

manajemen laba dilakukan oleh manajer baik sebelum IPO maupun 

setelah IPO. Dan penulis juga ingin membuktikan bahwa perusahaan 

yang melakukam kebijakan manajemen laba akan mengalami 

underperformance pasca IPO . Penelitian ini dilakukan terhadap 

perusahaan yang go public selama periode 2008-2012 di Bursa Efek 

Indonesia. Penulis ingin meneliti manajemen laba yang dilakukan di 

sekitar IPO yaitu satu tahun sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO. 

 Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah (1) Apakah perusahaan yang melakukan IPO 

terindikasi melakukan kebijakan manajemen laba dengan menerapkan 

income-increasing discretionary accruals pada periode satu tahun 

sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO?, (2) Apakah kinerja keuangan 

perusahaan satu tahun setelah IPO mengalami penurunan dibandingkan 

kinerja keuangan satu tahun sebelum IPO (Underperformance)?. 



 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Earnings Management (Manajemen Laba) 

Definisi manajemen laba sampai saat ini masih menjadi 

kontroversi. Sebagian pihak menilai manajemen laba merupakan 

aktivitas yang lumrah dilakukan manajer dalam menyusun laporan 

keuangan. Sementara sebagian lain menilai manajemen laba sebagai 

perbuatan curang yang melanggar prinsip akuntansi, upaya ini 

dilakukan dengan memanfaatkan metode dan standar akuntansi yang ada 

untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Secara umum ada beberapa 

definisi tentang manajemen laba (Aryani, 2011) : 

a. Pihak Pendukung Manajemen Laba 

1) Davidson, Stickey dan Weil (1987) 

Earning management is the process of taking deliberate steps 

within the constrains of generally accepted accounting principles 

to bring about desired level of reported earnings. (Manajemen 

laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang 

disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum 

untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang 

dilaporkan). 

2) Scott (1995 : 351) 

Earning management is given that managers can choose 

accounting policies from a set (for example GAAP), it is natural 

to expect that they will choose policies so as to maximaze their 

own utility and/or the market value of the firm. (Manajemen laba 

merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar 

akuntansi yang ada dan secara alamiah dapat memaksimumkan 

utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaan). 

b. Pihak Tidak Mendukung Manajemen Laba 

1) Schipper (1989 : 92) 

Earning management is a purpose intervention in the external 

financial reporting process, with the intent of obtaining some 

private gain (a opposed to say, merely faciliting the neutral 

operation of the process). (Manajemen laba ialah campur tangan 

dalam proses penyusunan pelaporan keuangan external, dengan 



tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Pihak yang tidak 

setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk 

menfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses). 

2) Healy dan wahlen (1999) 

Earning management occurs when managers used judgment in 

financial reporting and in structuring transactions to alter 

financial reports to either mislead some stakeholders about 

underlying economic performance of the company or to influence 

contractual outcomes that depend on the reported accounting 

numbers. (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan 

keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan 

stakeholder yang ingin mengetahui kinerja  ekonomi yang diperoleh 

perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak  yang 

menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan). 

3) Setiawati dan Na’im (2000 : 425) 

Manajemen laba ialah upaya campur tangan manajemen dalam 

proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri. 

Manajemen laba dapat terjadi ketika para manajer menggunakan 

pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi 

untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa 

pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan 

atau untuk memengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada 

angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Ahmed Riahi dan Belkaoui, 

2006 : 75). 

 Manajemen laba dapat dilakukan melalui dua cara (Subramanyam, K. 

R dan J. J. Wild, 2010) : (1) mengubah metode akuntansi, yang 

merupakan bentuk manajemen laba yang paling jelas terlihat, dan (2) 

mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi yang menentukan angka 

akuntansi, suatu bentuk manajemen laba yang lebih samar. 

Strategi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan 

antara lain (Subramanyam, K. R dan J. J. Wild, 2010) : 

1. Meningkatkan laba, dilakukan untuk membuat perusahaan dipandang 

lebih baik. Cara ini memungkinkan peningkatan laba selama 

beberapa periode dimana perusahaan dapat melaporkan laba yang 

lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang lebih agresif 



sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan 

dapat melakukan manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa 

tahun dan kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat 

pembebanan. Pembebanan satu saat ini sering kali dilaporkan “di 

bawah laba bersih” (below the line), sehingga dipandang tidak 

relevan. 

2. Big Bath, dilakukan melalui penghapusan (write-off) sebanyak 

mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode 

dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi di mana 

perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa 

saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan 

manajemen, merger, atau restrukturisasi. 

3. Perataan laba, merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada 

strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang 

dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga 

mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan 

menciptakan cadangan atau “bank” laba dan kemudian melaporkan 

laba ini saat periode buruk. 

Scott (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba atas dua 

persfektif. Pertama sebagai perilaku opurtunis manajer untuk 

memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

kontrak utang, dan political costs (oportunistic earning 

management). Kedua, dengan memandang  manajemen laba dari perspektif 

efficient contracting (efficient earning management), dimana 

manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi 

diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian 

yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam 

kontrak. Aktivitas laba dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu 

dengan cara: pemanfaatan transaksi akrual, perubahan metode 

akuntansi, dan penerapan suatu kebijakan. 

 Secara umum ada tiga pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba 

(Sulistyanto, 2008) yaitu : 

1. Model berbasis aggregate accrual yaitu model yang digunakan untuk 

mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan 

discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini 

dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), 

Dechow, Sloan dan Sweeney (1995). 



2. Model yang berbasis specific accruals yaitu pendekatan yang 

menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan 

menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu 

pula, misalnya cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. 

Model ini pertama kali dikembangkan oleh McNichols dan Wilson 

(1988). 

3. Model berbasis distribution of earnings after management yaitu 

pendekatan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap 

komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan laba. Model ini pertama kali dikembangkan 

oleh Burgtahler dan Dichev (1997). 

Namun dari ketiga model tersebut hanya model berbasis aggregate 

aacrual yang dinilai sebagai model yang memberikan hasil paling kuat 

dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya model empiris ini sejalan 

dengan akuntansi berbasis akrual yang dipergunakan oleh dunia usaha 

dan model empiris ini menggunakan semua komponen laporan keuangan 

untuk mendeteksi rekayasa keuangan. 

Wahyuningsih (2007) mengevaluasi beberapa model untuk mendeteksi 

dan mengukur manajemen laba berdasarkan akrual. Model tersebut 

antara lain: 

1. Model Healy 

 Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-

rata total akrual antara variabel yang merupakan bagian manajemen 

laba. 

Model tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

NDAr = 
∑   

 
 

 

Dimana : 

NDA =  estimasi nondiscretionary accrual 

TA  =  total akrual yang diskala dengan lag aset 

T  =  1,2,... t merupakan tahun subscript untuk tahun-tahun yang   

termasuk dalam periode estimasi 

r  = tahun subscript yang menunjukkan suatu tahun dalam periode 

berjalan 

2. Model DeAngelo 

 DeAngelo (1986) menguji manajemen laba dengan memperhitungkan 

perbedaan pertama dalam total akrual, serta mengasumsikan bahwa 



perbedaan pertama mempunyai suatu nilai ekspektasi nol di bawah 

hipotesis nol yaitu tidak adanya manajemen laba. 

 Nondiscretionary accrual berdasarkan model DeAngelo dirumuskan 

sebagai berikut : 

  NDAt = TA t-1 

3. Model Jones 

 Model Jones (1991) mengontrol dampak perubahan ekonomi perusahaan 

terhadap nondiscretionary accrual. Model Jones dirumuskan sebagai 

berikut : 

NDAt = α1(1/At-1) + α2(ΔREVt) + α3(PPEt) 

Dimana : 

 ΔREVt = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 yang 

diskala oleh  total aset pada tahun t-1 

PPEt = peralatan dan properti pabrik tahun t yang diskala 

dengan total aset pada tahun t-1 

At-1  = total aset pada t-1 

α1, α2, α3 = parameter spesifik perusahaan 

4. Model Industri 

 Model ini berasumsi bahwa variasi-variasi yang terdapat dalam 

faktor-faktor penentu discretionary accrual biasa terjadi pada 

perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama. Model ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

  NDAt = γ1 + γ2 median t (Tat) 

Dimana : 

 Median t (Tat) = nilai median dari total akrual yang diskala dengan 

lag aset untuk semua perusahaan non sample, yang 

sama dengan 2 digit kode SIC. 

γ1, γ2  = parameter spesifik perusahaan 

5. Model Jones yang dimodifikasi 

 Model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow, Sloan, dan Sweeney 

(1995) dirancang untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kesalahan 

model Jones, ketika discretionary diterapkan pada pendapatan. 

 Total akrual merupakan selisih antara net income dengan cash flow 

operation yang dirumuskan sebagai berikut : 

  TAit = Niit - CFOit 

Dimana : 

TAit = total akrual perusahaan i pada tahun t 



Niit = laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t 

CFO = kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan pada tahun 

t 

 Total akrual (TAit) merupakan penjumlahan dari nondiscretionary 

accruals dengan discretionary accruals dengan persamaan sebagai 

berikut:  

  TAit = NDAit + DAit 

Dimana : 

TAit = total akrual perusahaan i pada tahun t 

NDAit = nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

DAit = discretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

 Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang 

dimodifikasi oleh Dechow et al (1995) sebagai berikut : 

TAit/Ait-1 = α1(1/Ait-1)+β1(ΔREVit/Ait-1 – ΔRECit/Ait-1) 

+  β2(PPEit/Ait-1) + εit 

Dimana : 

 

TAit  = total akrual perusahaan i pada tahun t 

 

ΔREVit  = pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi  

 

pendapatan tahun t-1 

 

ΔRECit  = piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang 

tahun t-1 

PPEit  = aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

 

Ait-1  = total aktiva perusahaan i tahun t-i 

 

εit   = error term perusahaan i tahun t 

 

Perhitungan untuk nondiscretionary accruals menurut model Jones 

yang dimodifikasi kemudian dirumuskan sebagai berikut : 

NDAit = α1(1/Ait-1) + β1(ΔREVit/Ait-1–ΔRECit/Ait-1) + 

β2(PPEit/Ait-1) 

 

Initial Public Offering (IPO) 

 Initial Public Offering (selanjutnya disebut sebagai IPO) adalah 

penawaran atau penjualan saham suatu perusahaan untuk pertama 

kalinya kepada masyarakat (atau publik) di pasar modal atau bursa 

(Gumanti,2005). Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

859/KMK.01/1987, pasar perdana adalah penawaran surat berharga untuk 



pertama kali kepada pemodal selama masa tertentu sebelum surat 

berharga tersebut dicatatkan di bursa. IPO menurut Panduan Go-Public 

(2002) adalah penawaran efek dengan menggunakan media masa atau 

ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual 

kepada 50 (limapuluh) pihak. Sedangkan menurut Undang-undang 

Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, IPO sebagai 

kegiatan penawaran yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek 

kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam 

undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.  

 Syahrir (1995) dalam tesis Dwi Apriyani Sudjito (2006) 

menyebutkan ada enam alasan perusahaan untuk menawarkan sahamnya 

kepada masyarakat, yaitu : 

1. Kebutuhan akan dana untuk melunasi hutang, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek, sehingga mengurangi beban bunga. 

2. Meningkatkan modal kerja. 

3. Membiayai perluasan perusahaan, misalnya pembangunan pabrik baru 

dan peningkatkan kapasitas produksi. 

4. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi. 

5. Meningkatkan teknologi produk. 

6. Membayar sarana penunjang, seperti pabrik, perawatan kantor, dan 

lain-lain. 

 Selain enam alasan diatas yang menjadi alasan perusahaan 

melakukan kebijakan Go Public, menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2001) ada beberapa manfaat melakukan IPO, yaitu : 

1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan dapat diterima 

sekaligus. 

2. Biaya go public yang relatif murah. 

3. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan. 

4. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga dapat memacu 

perusahaan untuk meningkatkan profesionalismenya. 

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta 

memiliki saham perusahaan. 

6. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. 

7. Pegawai dapat menjadi pemegang saham melalui program ESOP 

(Employee Stock Ownership Plan). 

 Perusahaan yang telah melakukan kebijakan IPO dapat disebut 

sebagai perusahaan publik. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 



1548/KMK.013/1990, sebagai perusahaan yang telah menjadi perusahaan 

publik, perusahaan yang melakukan IPO harus memenuhi berbagai 

konsekuensi (kesanggupan), yaitu : 

1. Keharusan keterbukaan (full disclosure) 

 Menurut Undang-undang Pasar Modal, perusahaan publik harus 

memenuhi kewajiban akan keterbukaan informasi mengenai usahanya atau 

efeknya yang dapat berpengaruh terhadap kepentingan pemodal terhadap 

efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 

2. Keharusan untuk wajib memberi laporan 

 Perusahaan publik harus menyampaikan laporan keuangannya secara 

rutin maupun laporan lain jika ada kejadian kepada BAPEPAM (Badan 

Pengawas Pasar Modal) dan BEJ (Bursa Efek Jakarta). 

3. Perubahan hubungan dari informal ke formal. 

 Manajemen perusahaan yang sudah go public harus memiliki 

komunikasi dengan pihak luar seperti BAPEPAM, akuntan publik dan 

stakeholder. 

4. Kewajiban membayar dividen 

 Perusahaan publik memiliki kewajiban untuk membayar dividen 

kepada investor. 

5. Berusaha meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

 Perusahaan harus mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan 

dalam persaingan, selanjutnya berusaha keras untuk memenangkan 

persaingan. 

 

Kinerja Perusahaan 

 Menurut Meriawati dkk (2005) kinerja perusahaan adalah pengukuran 

prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 

pengambilan keputusan manajemen yang komplek dan sulit, karena 

menyangkut efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas 

dari kegiatan perusahaan. Definisi kinerja adalah penentuan secara 

periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi 

dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

ditetapkan sebelumnya. Kinerja perusahaan tercermin dari penggunaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan.  

 Pada penelitian ini, kinerja perusahaan yang akan diteliti adalah 

kinerja keuangan perusahaan. Jumingan (2006) mendefinisikan bahwa 

kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 



suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. 

Pada penelitian ini, untuk menghitung dan mengevaluasi kinerja 

keuangan  perusahaan digunakan analisis rasio keuangan. Menurut 

Subramanyam, K. R dan J. J. Wild (2010), analisis rasio laporan 

keuangan terdiri dari : 

1. Analisis kredit (risiko) 

a. Likuiditas, untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendek. 

b. Struktur modal dan solvabilitas, untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. 

2. Analisis Profitabilitas 

a. Tingkat pengembalian atas investasi (return on investment – 

ROI), untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia 

pendanaan ekuitas dan utang. 

b. Kinerja operasi, untuk mengetahui margin laba dari aktivitas 

operasi. 

c. Pemanfaatan aset (asset utilization), untuk menilai 

efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan, 

atau yang disebut juga turnover. 

3. Valuasi 

 Untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (saham). 

 

Manajemen Laba dan IPO 

 Intervensi manajer dengan cara memanipulasi komponen akrual yang 

dikenal dengan istilah earnings management (Schipper, 1989 dalam 

Maylianawati dan Ekawati, 2005) untuk mempengaruhi sikap  investor 

pada saat kebijakan initial public offering (IPO) sangat mungkin 

terjadi. Mengingat bahwa kinerja perusahaan  tercermin melalui 

prospektus penawaran pada saat IPO yang menjadi dasar penilaian 

investor untuk menanamkan modalnya, maka manajer berusaha untuk 

menampilkan kinerja perusahaan yang baik. Keterbatasan informasi 

yang dimiliki oleh calon investor memungkinkan manajemen perusahaan 

memanipulasi kinerja keuangan perusahaan pada saat akan melakukan 

kebijakan IPO. Penelitian ini tidak meneliti bagaimana manajemen 

laba dilakukan, tetapi membuktikan bahwa manajemen laba dilakukan 



terkait dengan motivasi manajemen untuk mempengaruhi harga saham 

perusahaan. Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara menerapakan 

income-increasing discretionary accruals pada periode sekitar IPO, 

khususnya pada periode satu tahun sebelum IPO dan satu tahun setelah 

IPO.  

 Penelitian yang di Indonesia yang dilakukan oleh Susanto (2000), 

Ihalauw dan Afni (2002), Syaiful (2004), Maylianawati dan Ekawati 

(2005), Raharjono (2005), Amin (2007), Khoirudin (2007), Niken dan 

Sylvia (2009), Gumanti (2009) menemukan bukti bahwa manajemen laba 

dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kebijakan IPO. Namun 

beberapa penelitian tidak menemukan indikasi adanya manajemen laba 

pada perusahaan yang melakukan IPO. Dari hasil-hasil penelitian 

terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan yang 

melakukan IPO terindikasi melakukan kebijakan earnings management. 

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 H1 :  Perusahaan yang melakukan IPO terindikasi melakukan 

kebijakan earnings management  dengan menerapkan income-

increasing discretionary accruals pada periode satu tahun 

sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO. 

 

IPO dan Kinerja Perusahaan 

 Kinerja perusahaan  yang baik sangat berpengaruh terhadap masa 

depan perusahaan. Pada saat melakukan kebijakan IPO, kinerja 

perusahaan tersaji dalam prospektus penawaran. Melalui prospektus 

tersebut calon investor dapat mengetahui kinerja perusahaan. Dengan 

adanya praktek manajemen laba pada saat melakukan kebijakan IPO, 

kinerja perusahaan akan terlihat baik karena earnings yang di 

umumkan pada saat IPO tampak relatif tinggi sehingga respon pasar 

menjadi positif. Namun kinerja baik perusahaan tersebut tidak dapat 

dipertahankan oleh manajemen, yang tercermin dari penurunan kinerja 

yang dilaporkan perusahaan tersebut. 

 Beberapa penelitian menemukan bukti bahwa adanya penurunan 

kinerja (underperformance) perusahaan dalam jangka panjang setelah 

melakukan kebijakan IPO, dimana kinerja IPO untuk jangka panjang 

menunjukkan kinerja yang negatif. Amin (2007) menemukan bukti 

empiris bahwa perusahaan yang melakukan IPO mengalami penurunan 



kinerja keuangan dalam jangka panjang (satu atau beberapa tahun) 

setelah IPO. Rahmawati (2006) meneliti kinerja keuangan jangka 

panjang setelah IPO, hasilnya menggambarkan return saham jangka 

panjang rendah setelah IPO dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

melakukan IPO. 

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka hipotesis penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 H2 : Kinerja keuangan perusahaan satu tahun setelah IPO 

mengalami penurunan dibandingkan kinerja keuangan satu 

tahun sebelum IPO (Underperformance). 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau merupakan data keuangan yang telah dipublikasikan, yaitu 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2008-2012. Data-data tersebut diperoleh dari 

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia yang melakukan Initial Public Offerings (IPO) periode 

2008-2012. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan 

pada metode purposive sampling, dimana sampel perusahaan yang 

terpilih didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Tujuan dari 

penggunaan metode purposive sampling yaitu untuk mendapatkan sampel 

yang representatif sesuai dengan kriteria sampel.  Kriteria yang 

dimaksud tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan tersebut melakukan penawaran saham perdana (IPO) di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2008-2012. 

b. Sampel tidak dikelompokkan kedalam kedalam jenis industri jasa 

keuangan. Karena jenis industri keuangan sangat rentan dengan 

regulasi dan memiliki perbedaan karakteristik akrual dibandingkan 

jenis industri lainnya. 

http://www.idx.co.id/


c. Perusahaan tidak tergolong kedalam jenis indutri perhotelan, 

travel, konstruksi dan real estate. Hal ini ditetapkan karena 

jenis industri tersebut memiliki karakteristik keuangan yang 

berbeda dengan jenis industri lainnya. 

d. Data-data mengenai variabel yang akan diteliti tersedia lengkap 

dalam laporan keuangan. 

 Berdasarkan data dari Indonesian Capital Market Directory, 

terdapat 103 perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia.Perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling 

sebagaimana yang telah ditetapkan adalah sebanyak 24 perusahaan. 

Unit pengamatan dalam penelitian ini selama 2 tahun yang terdiri 

dari 1 tahun sebelum IPO dan 1 tahun setelah IPO, sehingga ada 48 

pengamatan. Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian dapat 

dilihat secara rinci pada lampiran 1. 

 

Desain Penelitian 

 Penelitian ini bersifat event study yang akan mengamati adanya 

manajemen pada pada periode satu tahun sebelum IPO dan satu tahun 

satelah IPO. Pada penelitian ini, periode sebelum peristiwa 

dinamakan sebagai periode estimasi (estimation period). Periode 

peristiwa (event period) disebut dengan periode pengamatan (windows 

period). Lamanya periode estimasi dalam penelitian ini selama dua 

tahun berturut-turut. Sedangkan periode pengamatan yang digunakan 

adalah dua tahun, yaitu satu tahun sebelum go public (Tahun T-1) dan 

satu tahun sesudah go public (Tahun T+1). 

 Berikut gambar desain periode waktu dalam analisis manajemen laba 

di sekitar IPO (Maylianawati dan Ekawati, 2005)  

 Gambar 1  

Periode Waktu dalam Analisis Manajemen Laba di Sekitar IPO  

                               

 Tahun T-2     Tahun T-1   Tahun T+1  

 

 Akhir tahun   Akhir tahun   Akhir tahun     Akhir Tahun 

            

          T-3     T-2           T-1              T+1  

     

       Tanggal IPO 



 

 Dalam hal ini, T-3 merupakan periode estimasi yaitu tiga tahun 

sebelum go public, T-2 merupakan estimasi yaitu dua tahun sebelum go 

public, T-1 merupakan periode pengamatan yaitu satu tahun sebelum go 

public dan T+1 merupakan periode pengamatan satu tahun setelah go 

public. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah earnings 

management dan kinerja keuangan perusahaan. Variabel earnings 

management diproksikan dengan menggunakan nilai discretionary 

accruals (DAC). Sedangkan variabel kinerja keuangan perusahaan 

diproksikan dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan yaitu 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Equity 

(ROE), dan Total Assets Turnover (TAT). 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Earnings Management 

 Earnings management merupakan intervensi langsung manajemen dalam 

proses pelaporan keuangan perusahaan. Kaitannya dengan kebijakan 

Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan perusahaan, earnings 

management dilakukan untuk menunjukkan kondisi kinerja perusahaan 

agar terlihat baik dimata calon investor. Dengan memainkan komponen 

akrual, praktek manajemen laba dapat meningkatkan nilai laba 

perusahaan. 

 Dalam penelitian ini earnings management diukur dengan pendekatan 

total accruals (TA), dimana discretionary accruals digunakan sebagai 

proksi dari earnings management. Penggunaan discretionary accruals 

sebagai proksi earnings management mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Healy (1985). Menurut Healy total accruals terdiri 

dari discretionary accrual dan non-discretionary accruals. 

 Secara sistematis total accruals pada periode t dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

   TACt = Nit - CFOt 

Dimana : 

TACt = total accruals  perusahaan  pada tahun t 



Nit  = laba bersih operasi (net operating income) perusahaan  pada 

tahun t yang juga merupakan income before extraordinary items 

pada tahun t. 

CFOt  = kas dari aktivitas  operasi (cash flow from  operating 

activities) perusahaan pada tahun t 

 Model yang digunakan untuk menghitung nondiscretionary accruals 

adalah model Healy (1985) yang dimodifikasi dengan model Friedlan 

(1994). Model tersebut adalah sebagai berikut : 

   NDAr = 
∑            

 
 

 Dimana dalam hal ini NDA adalah non discretionary accruals,TAC 

adalah  total accruals pada periode t (periode estimasi), sales 

adalah penjualan pada periode t (periode estimasi), t adalah 

1,2,....,T adalah jumlah periode estimasi, τ adalah periode 

estimasi. 

 Model yang digunakan untuk membuktikan adanya income-increasing 

discretionary accruals adalah sebagai berikut : 

TAC
t 
= NDAτ + DAC

t  

  DAC
t 
= TAC

t 
– NDA τ 

 Dalam hal ini TACt merupakan total accruals pada periode t 

(periode event) yang di bagi dengan total aktiva periode sebeumnya 

(diskala dengan total aktiva periode t-1), NDA τ merupakan non 

discretionary accruals pada periode estimasi, dan DACt merupakan 

discretionary accruals pada periode t (periode event). 

 Indikasi bahwa telah terjadi manajemen laba ditunjukkan oleh 

koefisien DAC positif, sebaliknya jika koefisien DAC negatif berarti 

tidak ada indikasi bahwa manajemen melakukan upaya untuk menaikkan 

keuntungan melalui income-increasing discretionary accruals. 

 Dalam penelitian ini, hipotesis pertama (H1) diuji dengan 

menggunakan one sample t-test. Dengan hipotesis statistis sebagai 

berikut: H0 : DACt = ∅         H1 : DACt > ∅, apabila nilai mean DACt 

lebih besar sari nol maka hipotesis pertama (H1) terdukung. 

 

Variabel Kinerja Perusahaan 

 Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan diproksikan sebagai 

kinerja keuangan. Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental 



perusahaan dan akan diukur dengan menggunakan data fundamental 

perusahaan (Amin, 2007). 

 Kinerja keuangan diukur dengan liquidity ratio, leverage ratio, 

profitability ratio, turnover ratio, sebagaimana  penelitian yang 

dilakukan oleh  Amin (2007). 

a. Liquidity diukur dengan menggunakan Current Ratio (CR), yaitu,  

aset lancar dibagi dengan hutang lancar. 

b. Leverage  diukur dengan menggunakan debt to equity ratio (DER), 

yaitu : total hutang dibagi dengan total modal. 

c. Profitability diukur dengan menggunakan return on equity (ROE), 

yaitu net income dibagi dengan equity. 

d. Turnover dukur dengan menggunakan total assets turnover (TAT), 

yaitu penjualan  dibagi dengan total aset. 

 Penelitian ini menguji hipotesis H2 atau hipotesis kinerja 

keuangan dengan menggunakan uji beda Paired Sample Test untuk 

membandingkan kinerja keuangan sebelum IPO dan kinerja keuangan 

setelah IPO. Jika benar ada penurunan kinerja keuangan 

(underperformance), maka t-test dan wilcoxon test akan 

mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO lebih 

tinggi dibandingkan kinerja keuangan perusahaan setelah IPO. 

Wilcoxon test digunakan untuk mengetahui besarnya angka yang 

bertanda negatif dan angka yang bertanda positif dengan tingkat 

keyakinan 5 persen. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Sample Penelitian 

Populasi penelitian adalah 103 perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) periode 2008-2012. Dari 103 perusahaan 

tersebut diperoleh 24 perusahaan sebagai sampel akhir berdasarkan 

kriteria-kriteria seperti yang telah dijelaskan pada bab III. 

Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan metode purposive sampling  

secara rinci diuraikan pada tabel 1. 

 Dari 24 perusahaan yang menjadi sampel, 1 perusahaan yang Go 

Public pada tahun 2008, 2 perusahaan yang Go Public pada tahun 2009, 

4 perusahaan yang Go Public pada tahun 2010, 8 perusahaan yang Go 

Public pada tahun 2011, dan 9 perusahaan yang Go Public pada tahun 

2012. 



 

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan perusahaan yang 

melakukan IPO baik setahun sebelum IPO maupun setahun setelah IPO 

untuk setiap variabel yang digunakan. Analisis ini meliputi jumlah 

seluruh data (N), mean (nilai rata-rata), standar deviasi, minimum 

atau nilai terendah, dan maksimum atau nilai tertinggi. 

 Dari tabel 2 ditunjukkan bahwa untuk variabel earnings 

management, bahwa rata-rata nilai DAC setahun sebelum IPO (DAC T-1) 

memiliki nilai minimum sebesar -0,1010 dan nilai maksimum sebesar 

0,3284 serta nilai mean sebesar 0,093191 dengan standar deviasi 

0,1170934. Sedangkan rata-rata nilai DAC setahun setelah IPO (DAC 

T+1) memiliki nilai minimum -0,4657 dan nilai maksimum 1,2692 serta 

nilai mean 0,093619 dengan standar deviasi 0,3068096. 

 Hasil statistik deskriptif diatas juga menunjukkan variabel DAC 

mempunyai distribusi atau sebaran yang bervariasi. Hal ini dapat 

dilihat dari interval mean setiap kelompok sampel baik setahun 

sebelum IPO maupun setahun setelah IPO yang mempunyai nilai jauh 

berbeda dengan nilai maksimal dan minimalnya. 

 Untuk variabel kinerja keuangan perusahaan, berdasarkan tabel 2 

ditunjukkan bahwa rata-rata nilai CR setahun sebelum IPO (CR T-1) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,1684 dan nilai maksimum sebesar 

4,5301 serta nilai mean sebesar 1,191943 dengan standar deviasi 

0,8396866. Sedangkan rata-rata nilai CR setahun setelah IPO (CR T+1) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,4939 dan nilai maksimum sebesar 

5,4224 serta nilai mean sebesar 1,816147 dengan standar deviasi 

1,1308109. Meskipun nilai mean CR T+1 lebih besar dibandingkan nilai 

mean CR T-1, hal ini belum berarti bahwa nilai CR T+1 meningkat  

dari pada nilai CR T-1. 

Untuk  rata-rata nilai DER setahun sebelum IPO (DER T-1) 

berdasarkan tabel 2, memiliki nilai minimum sebesar 0,2086 dan nilai 

maksimum sebesar 5,2926 serta nilai mean sebesar 2,083543 dengan 

standar deviasi 1,2738071. Sedangkan rata-rata nilai DER setahun 

setelah IPO (DER T+1) memiliki nilai minimum sebesar 0,3148 dan 

nilai maksimum sebesar 2,1919 serta nilai mean sebesar 0,949169 

dengan standar deviasi 0,5172769. Meski nilai mean DER T+1 lebih 



kecil dibandingkan nilai mean DER T, hal ini belum berarti nilai DER 

T+1 mengalami penurunan. 

Untuk  rata-rata nilai ROE setahun sebelum IPO (ROE T-1) 

berdasarkan tabel 2, memiliki nilai minimum sebesar 0,4190 dan nilai 

maksimum sebesar 190,4636 serta nilai mean sebesar 32,768266 dengan 

standar deviasi 37,5011311. Sedangkan rata-rata nilai ROE setahun 

setelah IPO (ROE T+1) memiliki nilai minimum sebesar -5,3792 dan 

nilai maksimum sebesar 39,9975 serta nilai mean sebesar 15,104067 

dengan standar deviasi 8,9163145. Meski nilai mean ROE T+1 lebih 

kecil dibandingkan nilai mean ROE T-1, hal ini belum berarti nilai 

ROE T+1 mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan nilai ROE T-

1. 

Untuk  rata-rata nilai TAT setahun sebelum IPO (TAT T-1) 

berdasarkan tabel 2, memiliki nilai minimum sebesar 0,0637 dan nilai 

maksimum sebesar 6,6145 serta nilai mean sebesar 1,325822 dengan 

standar deviasi 1,3875241. Sedangkan rata-rata nilai TAT setahun 

setelah IPO (TAT T+1) memiliki nilai minimum sebesar 0,1410 dan 

nilai maksimum sebesar 3,3142 serta nilai mean sebesar 0,999636 

dengan standar deviasi 0,8084358. Meski nilai mean TAT T+1 lebih 

kecil dibandingkan nilai mean TAT T-1, hal ini belum berarti nilai 

TAT T+1 mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan nilai TAT T-

1. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Normalitas 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan one 

sample T-test, terlebih dahulu dipastikan bahwa variabel yang akan 

dilakukan pengujian telah berdistribusi normal (memenuhi asumsi 

normalitas). Untuk mendeteksinya digunakan uji one sample 

Kolmogorov-Smirnov Z. Untuk hipotesis 1 yaitu untuk menguji apakah 

perusahaan melakukan kebijakan manajemen laba, digunakan DAC T-1 dan 

DAC T+1 sebagai test variable. Masing-masing variabel harus memiliki 

nilai asymp. sig (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 

agar dapat asumsikan telah berdistribusi normal. 

 Berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, bahwa untuk  

variabel DAC T-1 0,976 dan DAC T+1 0,192 (lampiran 2) memiliki nilai 



di atas α = 0,05 yang artinya bahwa variabel tersebut terdistribusi 

dengan normal. 

 Sedangkan untuk hipotesis 2  yaitu kinerja keuangan perusahaan, 

untuk menguji apakah data telah berdistribusi normal digunakan rasio 

keuangan CR, DER, ROE, dan TAT sebagai variable test. Berdasarkan 

hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, menunjukkan bahwa nilai asymp. 

sig (2-tailed) untuk variabel CR T-1 sebesar 0,280, CR T+1 sebesar 

0,181, DER T-1 sebesar 0,904, DER T+1 sebesar 0,780, ROE T-1 0,136, 

ROE T+1 0,939, TAT T-1 0,302, serta TAT T+1 0,367 lebih besar 

dibandingkan nilai α = 0,05 yang artinya bahwa variabel tersebut 

terdistribusi dengan normal (lampiran 3). 

 

Pengujian Hipotesis I 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

melakukan IPO terindikasi melakukan kebijkan earnings management 

dengan menerapkan income-increasing discretionary accruals pada 

periode satu tahun sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO. Hipotesis 

ini diuji dengan menggunakan one sample T-test dengan tingkat 

signifikansi 5%. Pengujian earnings management di dalam penelitian 

ini didasarkan pada nilai discretionary accruals yang dihitung 

dengan menggunakan model Healy. Dengan pendekatan tersebut earnings 

management dalam hal ini income-increasing discretionary accruals 

terjadi jika DAC > 0. 

Hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan bahwa mean nilai DAC 

pada satu tahun sebelum IPO (DAC T-1) adalah sebesar 0,093191 

(9,32%), median 0,089666 (8,97%), standar deviasi 0,1170934 (11,71%) 

dan secara statistik nilai mean DAC tersebut lebih besar dari nol. 

Pada periode tersebut 79,16% sampel atau sebanyak 19 perusahaan 

mempunyai nilai mean DAC positif. Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa periode satu tahun sebelum IPO 

terdapat indikasi manajemen laba. 

Manajemen laba kembali dilakukan pada periode satu tahun setelah 

IPO (T+1) yang ditunjukkan dengan nilai DAC yaitu mean sebesar 

0,093619 (9,36%), median 0,026045 (2,26%), standar deviasi 0,3068096 

(30,68%). Pada periode ini 58,33% sampel atau sebanyak 14 perusahaan 

mempunyai nilai mean DAC positif. 



Berdasarkan pengujian diatas, penelitian ini mengindikasikan 

bahwa manajer cenderung melakukan manajemen laba disekitar IPO yaitu 

satu satu sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO. Atas dasar hasil 

analisis tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

manajer melakukan earnings management dengan menerapkan income-

increasing discretionary accruals untuk menaikkan tingkat laba pada 

periode satu tahun sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO terdukung. 

 

Pengujian Hipotesis II 

 Untuk menguji hipotesis II yaitu kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan rasio keuangan Current Ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER), Return On Equity (ROE), dan Total Assets Turnover 

(TAT), penelitian ini menggunakan uji beda Paired Sample Test untuk 

membandingkan kinerja keuangan setahun sebelum IPO dan setahun 

setelah IPO. Jika benar ada penurunan kinerja keuangan, maka t-test 

dan wilcoxon test akan mengindikasikan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan sebelum IPO lebih tinggi dibandingkan kinerja keuangan 

perusahaan setelah IPO. Wilcoxon test digunakan untuk mengetahui 

besarnya selisih angka bertanda negatif dan angka yang bertanda 

positif dengan tingkat keyakinan 5 persen. Ketentuan untuk 

pengambilan keputusan bila signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

terdukung. 

Hasil uji beda t atas kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO dan 

setelah IPO memberikan output seperti tampak pada Tabel 4 dan Tabel 

5. Pada Tabel 4 terlihat ringkasan statistik untuk nilai rata-rata 

(mean) dan nilai standard deviasi dari kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan rasio keuangan CR, DER, ROE, dan TAT.  

 Uji Paired Sample Test digunakan untuk membuktikan apakah kinerja 

keuangan satu tahun sebelum IPO memiliki perbedaan dengan kinerja 

keuangan satu tahun setelah IPO. Berdasarkan hasil pengujian Paired 

Sample Test Tabel 5 terdapat empat hasil asymp. sig (2-tailed) uji 

beda  untuk sampel berpasangan. Berdasarkan hasil pengujian  Paired 

Sample Test  pada tabel 5 nilai sig untuk rasio keuangan Current 

Ratio (CR) sebesar 0,024, Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,000, 

Return On Equity (ROE) sebesar ) 0,022, dan Total Assets Turnover 

(TAT) sebesar 0,040. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan 

dapat disimpulkan bahwa nilai sig keempat rasio keuangan < 0,05 



sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan satu tahun sebelum 

IPO berbeda secara signifikan dengan kinerja keuangan satu tahun 

setelah IPO.  

 Bukti bahwa telah terjadi penurunan kinerja keuangan 

(Underperformance) yaitu kinerja keuangan satu tahun setelah IPO 

lebih rendah dibandingkan kinerja keuangan satu tahun sebelum IPO 

diuji dengan menggunakan uji Wilcoxon seperti ditunjukkan pada Tabel 

6. Berdasarkan  hasil test statistics uji Wilcoxon diperoleh nilai 

sig untuk masing-masing rasio keuangan yaitu Current Ratio (CR) 

sebesar 0.007, Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0.000, Return On 

Equity (ROE) sebesar 0.003, dan Total Assets Turnover (TAT) sebesar 

0.001 Secara umum rata-rata kinerja keuangan perusahaan setelah IPO 

lebih rendah dibandingkan sebelum IPO. Meskipun dari keempat rasio 

keuangan yang merupakan proksi kinerja keuangan perusahaan, nilai 

rata-rata Current Ratio (CR) setelah IPO justru lebih tinggi 

dibandingkan sebelum IPO. Sehingga hipotesis II yang menyatakan 

bahwa kinerja keuangan perusahaan yang melakukan IPO satu tahun 

setelah IPO lebih rendah dibandingkan kinerja keuangan satu tahun 

sebelum IPO (Underperformance) terdukung. 

 

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN 

Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti mengenai praktek 

earnings management yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan 

kebijakan IPO serta adanya penurunan kinerja keuangan 

(Underperformance) setelah IPO. Earnings management diukur dengan 

menggunakan pendekatan Total Accruals untuk mendapatkan nilai 

Discretionary accruals sebagai proksi dari earnings management. 

Sedangkan kinerja keuangan perusahaan diproksikan dengan menggunakan 

rasio keuangan yaitu Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Return On Equity (ROE), danTotal Assets Turnover (TAT). Berdasarkan 

pada hasil analisis pengujian hipotesis dengan menggunakan One 

Sample T-test, Paired Sample Test, dan wilcoxon Signed Ranks Test, 

maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata nilai discretionary accruals (DAC) positif atau > 0 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang  melaksanakan IPO 

terindikasi melakukan kebijakan earnings management dengan 



menerapkan income-increasing discretionary accruals untuk 

menaikkan tingkat laba pada periode satu tahun sebelum IPO dan 

satu tahun setelah IPO. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai DAC 

setahun sebelum IPO (DAC T-1) sebesar 0,093191 dan nilai DAC 

setahun setelah IPO (DAC T+1) sebesar 0,093619. 

2. Perusahaan yang melaksanakan IPO mengalami penurunan kinerja 

keuangan (Underperformance) pasca IPO. Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja keuangan perusahaan 

setahun setelah IPO lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata 

kinerja keuangan sebelum IPO. Hal ini terlihat dari nilai sig 

masing-masing rasio keuangan < 0,05 yaitu Current ratio (CR) 

sebesar 0,024, Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,000, Return 

On Equity (ROE) sebesar 0,022, dan Total Assets Turnover (TAT) 

sebesar 0,040. 

 

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Jumlah sampel yang relatif sedikit berdasarkan kriteria-kriteria 

yang ditetapkan dengan metode purposive sampling dalam Bab III, 

yang setiap periodenya  hanya memperoleh sampel sebanyak 24 

perusahaan dari 103 perusahaan yang melakukan IPO selama periode 

2008-2012 memungkinkan hasil yang diperoleh kurang dapat 

digeneralisir. 

2. Perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini tidak 

dipisahkan berdasarkan jenis industri. 

3. Dalam menghitung nilai earnings management penelitian ini 

menggunakan pendekatan total akrual dengan model yang 

dikembangkan oleh Healy. Pendekatan total akrual ini masih 

memiliki beberapa kelemahan dalam menghitung nilai discretionary 

accruals. 

 

Saran 

 Guna melengkapi dan memperbaiki penelitian sejenis diwaktu yang 

akan datang sehubungan dengan keterbatasan yang telah dijelaskan 

diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah jumlah sampel 

yang lebih besar  dan periode penelitian agar dapat diperoleh 



hasil yang lebih baik. Dengan sampel yang relatif besar, sampel 

juga dapat dipisahkan ke dalam ukuran perusahaan sehingga dapat 

diketahui kecenderungan manajemen laba pada saat IPO antara 

perusahaan besar dan kecil. 

2. Penelitian yang akan datang sebaiknya melakukan pemisahan jenis 

industri untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan perilaku 

earnings management masing-masing industri. 

3. Dalam menghitung nilai earnings management penelitian ini 

menggunakan pendekatan total akrual dengan model yang 

dikembangkan oleh Healy. Oleh karena pendekatan total akrual 

memiliki beberapa kelemahan, maka penelitian yang akan datang 

dalam melakukan pengujian earnings management dapat menggunakan 

pendekatan Aktivitas Riil untuk mendapatkan nilai earnings 

management yang lebih akurat. 
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1 

Sampel Penelitian 

NO Nama Perusahaan Kode Tanggal IPO 

1 PT Krakatau Steel (Persero) tbk KRAS 10-Nov-10 

2 PT Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL 14-Des-09 

3 PT Saranacentral Bajatama Tbk BAJA 21-Des-11 

4 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk IPOL 09-Jul-10 

5 PT Trisula International Tbk TRIS 28-Jun-12 

6 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 07-Okt-10 

7 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 28-Jun-10 

8 PT Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM 18-Des-12 

9 PT Martini Berto Tbk MBTO 13-Jan-11 

10 PT BW Plantation Tbk BWPT 27-Okt-09 

11 PT Jaya Agra Wattie Tbk JAWA 30-Mei-11 

12 PT Salim Ivomas Pratama Tbk SIMP 09-Jun-11 

13 PT Baramulti Sukses Sarana Tbk BSSR 08-Nov-12 

14 PT Toba Bara Sejahtera Tbk TOBA 06-Jul-12 

15 PT Elnusa Tbk ELSA 06-Feb-08 

16 PT Surya Esa Perkasa Tbk ESSA 01-Feb-12 

17 PT Buana Listya Tama Tbk BULL 23-Mei-11 

18 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk GIAA 11-Feb-11 

19 PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk NELY 11-Okt-12 

20 PT Express Trasindo Utama Tbk TAXI 02-Nov-12 

21 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk IBST 31-Agust-12 

22 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk TBIG 26-Okt-11 

23 PT Erajaya Swasembada Tbk ERAA 14-Des-11 

24 PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk TELE 12-Jan-12 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Uji Normalitas Discretionary Accruals (DAC) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Discretionary 

Accruals T-1 

Discretionary 

Accruals T+1 

N 24 24 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,093191 ,093619 

Std. Deviation ,1170934 ,3068096 

Most Extreme Differences 

Absolute ,098 ,221 

Positive ,098 ,221 

Negative -,061 -,210 

Kolmogorov-Smirnov Z ,479 1,082 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,976 ,192 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS 21 
 

Lampiran 3 

Uji Normalitas Kinerja Keuangan (CR, DER, ROE, dan TAT) 

Sumber: Output SPSS 21 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Current 

Ratio T 

Current 

Ratio 

T+1 

Debt 

to 

Equity 

Ratio 

T 

Debt to 

Equity 

Ratio 

T+1 

Return 

On 

Equity 

T 

return 

On 

Equity 

T+1 

Total 

Assets 

Turnover 

T 

Total 

Assets 

Turnover 

T+1 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 1,19194 1,81614 2,0835 ,949169 32,768 15,1040 1,325822 ,999636 

Std. 

Deviation 

,839686 1,13081 1,2738 ,5172769 37,501 8,91631 1,387524 ,808435 

Most Extreme Differences 

Absolute ,202 ,224 ,116 ,134 ,237 ,109 ,198 ,188 

Positive ,202 ,224 ,116 ,134 ,237 ,109 ,198 ,188 

Negative -,118 -,149 -,071 -,110 -,194 -,083 -,182 -,144 

Kolmogorov-Smirnov Z ,991 1,095 ,568 ,658 1,159 ,533 ,971 ,919 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,280 ,181 ,904 ,780 ,136 ,939 ,302 ,367 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Tabel 1 

Penentuan Jumlah Sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

Perusahaan yang go public selama periode tahun 

2008 sampai 2012 

Perusahaan bergerak dibidang keuangan 

Perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan, 

travel, konstruksi, dan real estate 

Perusahaan yang datanya tidak lengkap 

103 

 

(11) 

 

(13) 

(55) 

Perusahaan yang terpilih sebagai sampel 24 

Sumber: data yang diolah (2014) 

 

Tabel 2 

Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Discretionary Accruals T-1 24 -,1010 ,3284 ,093191 ,1170934 

Discretionary Accruals T+1 24 -,4657 1,2692 ,093619 ,3068096 

Current Ratio T-1 24 ,1684 4,5301 1,191943 ,8396866 

Current Ratio T+1 24 ,4939 5,4224 1,816147 1,1308109 

Debt to Equity Ratio T-1 24 ,2086 5,2926 2,083543 1,2738071 

Debt to Equity Ratio T+1 24 ,3148 2,1919 ,949169 ,5172769 

Return On Equity T-1 24 ,4190 190,4636 32,768266 37,501131 

Return On Equity T+1 24 -5,3792 39,9975 15,104067 8,9163145 

Total Assets Turnover T-1 24 ,0637 6,6145 1,325822 1,3875241 

Total Assets Turnover T+1 24 ,1410 3,3142 ,999636 ,8084358 

Valid N (listwise) 24     

Sumber: Output SPSS 21 
 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Discretionary Accruals Sebelum IPO dan Sesudah IPO 

 

 Statistik Discretionary Accruals 

N Mean Median Std.Dev Min Max %Positif t-stat 

DAC T-1 

DAC T+1 

24 

24 

0,093191* 

0,093619* 

0,089666 

0,026045 

0,1170934 

0,3068096 

-0,1010 

-0,4657 

0,3284 

1,2692 

79,16 % 

58,33 % 

3,899** 

1,495** 

Keterangan:  

*positif terjadi earnings management 

**signifikan pada level 5% 

Sumber: Output SPSS 21 
 



Tabel 4 

Hasil Uji Rata-rata dan Standard Deviasi Kinerja Keuangan Perusahaan sebelum 

IPO dan setelah IPO 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Current Ratio T-1 1,191943 24 ,8396866 ,1714003 

Current Ratio T+1 1,816147 24 1,1308109 ,2308258 

Pair 2 
Debt to Equity Ratio T-1 2,083543 24 1,2738071 ,2600148 

Debt to Equity Ratio T+1 ,949169 24 ,5172769 ,1055887 

Pair 3 
Return On Equity T-1 32,768266 24 37,5011311 7,6548863 

return On Equity T+1 15,104067 24 8,9163145 1,8200351 

Pair 4 
Total Assets Turnover T-1 1,325822 24 1,3875241 ,2832272 

Total Assets Turnover T+1 ,999636 24 ,8084358 ,1650213 

Sumber: Output SPSS 21 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Paired Sample Test Untuk Sampel Berpasangan Kinerja Keuangan 

Perusahaan Sebelum IPO dan Setelah IPO 

Paired Samples Test 

 
Paired Differences T df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

  Pair 1 
CR T-1 – 

CR T+1 

-,6242045 1,2666676 ,2585574 -1,159071 -,0893376 -2,414 23 ,024 

Pair 2 
 DER T-1 – 

DER T+1 

1,1343738 1,1957214 ,2440756 ,6294649 1,6392827 4,648 23 ,000 

Pair 3 
ROE T-1 – 

ROE T+1 

17,664198 35,345866 7,2149447 2,7389485 32,589449 2,448 23 ,022 

Pair 4 
TAT T-1 – 

TAT T+1 

,3261854 ,7344061 ,1499100 ,0160729 ,6362979 2,176 23 ,040 

Sumber: Output SPSS 21 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6 

Hasil Pengujian Wilcoxon Signed Ranks Test Untuk Sampel Kinerja Keuangan 

Perusahaan Sebelum IPO dan Setelah IPO 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Current Ratio T+1 - Current 

Ratio T-1 

Negative Ranks 6
a
 9,17 55,00 

Positive Ranks 18
b
 13,61 245,00 

Ties 0
c
   

Total 24   

Debt to Equity Ratio T+1 - 

Debt to Equity Ratio T-1 

Negative Ranks 21
d
 13,52 284,00 

Positive Ranks 3
e
 5,33 16,00 

Ties 0
f
   

Total 24   

return On Equity T+1 - 

Return On Equity T-1 

Negative Ranks 19
g
 13,42 255,00 

Positive Ranks 5
h
 9,00 45,00 

Ties 0
i
   

Total 24   

Total Assets Turnover T+1 - 

Total Assets Turnover T-1 

Negative Ranks 19
j
 13,84 263,00 

Positive Ranks 5
k
 7,40 37,00 

Ties 0
l
   

Total 24   

a. Current Ratio T+1 < Current Ratio T-1 

b. Current Ratio T+1 > Current Ratio T-1 

c. Current Ratio T+1 = Current Ratio T-1 

d. Debt to Equity Ratio T+1 < Debt to Equity Ratio T-1 

e. Debt to Equity Ratio T+1 > Debt to Equity Ratio T-1 

f. Debt to Equity Ratio T+1 = Debt to Equity Ratio T-1 

g. return On Equity T+1 < Return On Equity T-1 

h. return On Equity T+1 > Return On Equity T-1 

i. return On Equity T+1 = Return On Equity T-1 

j. Total Assets Turnover T+1 < Total Assets Turnover T-1 

k. Total Assets Turnover T+1 > Total Assets Turnover T-1 

l. Total Assets Turnover T+1 = Total Assets Turnover T-1 

Sumber: Output SPSS 21 

 

 

 



 

 

Test Statistics
a
 

 Current Ratio 

T+1 - Current 

Ratio T-1 

Debt to Equity 

Ratio T+1 - 

Debt to Equity 

Ratio T-1 

Return On 

Equity T+1 - 

Return On 

Equity T-1 

Total Assets 

Turnover T+1 - 

Total Assets 

Turnover T-1 

Z -2,714
b
 -3,829

c
 -3,000

c
 -3,229

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007 ,000 ,003 ,001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 

Sumber: Output SPSS 21 

 

 


