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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi pihak istimewa melalui 

transaksi penjualan pihak istimewa, transaksi pembelian pihak istimewa, transaksi 

piutang usaha pihak  istimewa dan transaksi hutang usaha pihak istimewa terhadap 

manajemen laba yang diproksikan dengan Return On Asset . Metode pengambilan 

sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 43 

sampel dari perusahaan non – keuangan yang melakukan IPO di Bursa Efek 

Indonesia selama periode tahun 2010 -2014. Tekhnik  analisis data yang digunakan 

ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa   

kenaikan transaksi penjualan pihak istimewa sebelum IPO berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba. Namun, kenaikan transaksi pembelian pihak 

istimewa, kenaikan  transaksi piutang usaha  pihak istimewa, serta kenaikan transaksi 

hutang usaha pihak istimewa sebelum IPO tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian secara simultan membuktikan bahwa kenaikan 

transaksi  penjualan pihak istimewa, kenaikan transaksi pembelian pihak istimewa, 

kenaikan transaksi piutang usaha pihak istimewa serta kenaikan transaksi hutang 

usaha pihak istimewa sebelum IPO berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Kata kunci : transaksi pihak istimewa, IPO, Return On Asset, manajemen laba 

 

PENDAHULUAN 
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Penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering) merupakan 

penawaran saham perusahaan privat untuk pertama kalinya kepada publik. Menurut 

Rao, dalam proses IPO hampir tidak ada pemberitaan mengenai perusahaan yang 

mulanya berstatus privat. Oleh karena itu, BAPEPAM mensyaratkan diterbitkannya 

suatu prospektus . Prospektus sangat mempengaruhi keputusan berinvestasi, maka 

manajer berupaya agar prospektus menunjukkan kinerja keuangan yang bagus 

(Kusumawardhani & Siregar, 2009). 

 Laba merupakan salah satu indikator dalam pencapaian kinerja perusahaan. 

Menurut Beattie et al. investor lebih cenderung memusatkan perhatian pada 

pencapaian laba perusahaan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi laba tersebut (Agustianto, 2014). Praktik manajemen laba 

menjelang IPO cenderung dilakukan dengan cara menggeser pendapatan masa depan 

menjadi pendapatan masa sekarang.  Jika manajemen laba yang dilakukan perusahaan 

sebelum IPO adalah sebuah tindakan opportunitis maka perusahaan tidak akan 

mampu mempertahankan kinerja pasca IPO. Perusahaan terbukti melakukan praktik 

manajemen laba di sekitar IPO sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

pasca IPO (Aharony, Wang, Yuan, 2010 ;Herman dan Rahardjo, 2013; Dewi, 2013; 

Ardika, 2015). 

Manajemen laba salah satunya dapat dilakukan melalui transaksi pihak 

istimewa. Berdasarkan PSAK No.7 pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

adalah  orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan 

laporan keuangannya. Keberadaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan 

istimewa merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Namun, 

dapat berpengaruh terhadap laba atau rugi dan posisi keuangan entitas. Terkait 

dengan sifat istimewa tersebut, maka memungkinkan apabila  terjadinya suatu 

kesepakatan transaksi dimana hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak – pihak yang 

tidak mempunyai hubungan istimewa (PSAK no.7: 2009).  

Cheng dan Chen (2007) mengungkapkan bahwa perusahaan public di China 

menggunakan dua pendekatan untuk melakukan manipulasi laba pada periode 



menjelang IPO. Pendekatan pertama adalah dengan melakukan manipulasi akrual 

diskresioner, sedangkan pendekatan kedua adalah dengan melakukan manipulasi 

melalui struktur Related Party Transaction (RTP) dengan perusahaan afiliasi. Jian 

dan Wong (2003) menambahkan bahwa salah satu alasan dilakukannya transaksi 

pihak istimewa adalah untuk memanipulasi laba pada saat penawaran saham.  

Perusahaan melakukan penjualan kepada pihak istimewa agar dapat 

menghemat biaya transaksi sehingga beban perusahaan menjadi rendah dan diikuti 

dengan naiknya laba perusahaan. Adanya kontrak penjualan jangka panjang dengan 

perusahaan afiliasi juga dapat menghindari resiko turunnya harga di masa depan 

(Octaviani & Lestari, 2014). Sebaliknya, ketika perusahaan membeli barang dari 

pihak istimewa, maka harga beli akan disepakati antar pihak. Perusahaan tidak perlu 

khawatir akan resiko naiknya harga di masa depan (Octaviani & Lestari, 2014). 

Penelitian Aharony et al. (2010) ; Herman dan Rahardjo (2013) membuktikan bahwa 

manajemen laba dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan kepada pihak 

istimewa. Penelitian Guing dan Farahmita (2011); Sari dan Taman (2011) 

memberikan bukti bahwa semakin rendah nilai pembelian dari pihak istimewa 

cenderung menunjukkan terjadinya manajemen laba dengan  tujuan meningkatkan 

laba pada periode sebelum IPO. 

Jian dan Wong (2003) menyebutkan bahwa transaksi hutang piutang pihak 

hubungan istimewa dapat timbul karena adanya transaksi penjualan atau pembelian. 

Transaksi hutang dan piutang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan, 

khususnya pada perhitungan laba akuntansi suatu perusahaan. Ketika tingkat 

penjualan pihak berelasi meningkat, maka akan mempengaruhi besarnya laba di 

dalam laporan laba rugi dan peningkatan piutang akan memperbesar nilai asset 

perusahaan di dalam laporan posisi keuangan  sehingga laba akan terpengaruh 

menjadi lebih besar. Saat perusahaan menetapkan menggunakan harga beli lebih 

rendah, maka hutang yang dimiliki perusahaan juga semakin kecil dan Harga Pokok 

Penjualan yang tercatat juga lebih rendah. Saat Harga Pokok Penjualan  rendah, maka 



laba akan meningkat. Penelitian Suryandari (2014) memberikan bukti bahwa 

perusahaan  melakukan manajemen laba dengan menaikkan transaksi penjualan 

dengan pihak berelasi yang mengakibatkan naiknya piutang terhadap pihak – pihak 

berelasi sehingga laba perusahaan meningkat menjelang IPO.  Penelitian Sari dan 

Taman (2011) membuktikan bahwa semakin rendah transaksi hutang kepada pihak 

istimewa maka akan meningkatkan kinerja perusahaan yang diproksikan dengan 

gross margin. Penelitian ini mengacu pada model penelitian Aharony et al.(2010) 

serta Guing dan  Farahmita (2011) . 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Manajemen Laba 

Menurut Schipper dalam (Sulistyanto, 2008:49) “Earning management is a 

purposes intervention in the external financial reporting prcess, with the intent of 

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

operation of the process” { manajemen laba adalah campur tangan dalam proses 

penyusunan pelaporan keuangan eksternal , dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan pribadi }. Irfan dalam Dewi (2013) mengungkapkan bahwa terdapat tiga 

tekhnik yang dapat digunakan manajer dalam melakukan manajemen laba, yaitu 

melalui perubahan metode akuntansi, memainkan kebijakan perkiraan akuntansi serta 

menggeser periode biaya atau pendapatan. 

 

Teori Agency 

  Jensen dan Meckling dalam Andayani (2010) mendefinisikan hubungan 

agensi sebagai sebuah kontrak antara seseorang atau lebih meminta orang lain untuk 

melakukan jasa tertentu demi kepentingannya. Hubungan agensi melibatkan principal 

(pemilik perusahaan) dan agent (manajer). Hal ini memicu permasalahan agensi 

ketika satu pihak mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. 

Perbedaan kepentingan inilah yang memicu terjadinya manajemen laba karena 

tindakan manipulasi yang dilakukan didasarkan atas konflik kepentingan. Meisser et 



al  dalam Herman (2013) mengungkapkan bahwa terdapat dua permasalahan yang 

diakibatkan dari hubungan keagenan yang memisahkan fungsi kepemilikan principal 

dan agent, yaitu terjadinya asimetris informasi dan  terjadinya konflik kepentingan. 

Teori Akuntansi Positif 

  Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis terjadinya manajemen 

laba, yaitu : 

a) Hipotesis rencana bonus (bonus plan hypothesis) 

   Bonus plan hypothesis terkait dengan tindakan manajer yang akan memilih 

metode akuntansi yang akan memaksimalkan utilitasnya yaitu laba yang tinggi. 

Dalam hipotesis ini, pemilik menjanjikan sejumlah bonus kepada manajer apabila 

mencapai target kinerja tertentu.  

b) Hipotesis Kontrak Hutang (the debt covenant hypotesis)   

   Dalam hipotesis ini, perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity ratio 

tinggi, manajer perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang 

dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Hal ini menghindari  perusahaan 

melanggar perjanjian hutang.  

c) Hipotesis biaya politik (the political cost hypotesis) 

  Dalam hipotesis ini, perusahaan akan memilih menggunakan metode akuntansi 

yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilakukannya. Biaya politik 

muncul karena perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi cenderung 

mendapatkan perhatian dari media dan konsumen.   

Manajemen Laba Akrual dan Manajemen Laba Melalui Transaksi Pihak 

Istimewa 

  Cheng dan Chen (2007) mengungkapkan bahwa perusahaan public di China 

menggunakan dua pendekatan untuk melakukan manipulasi laba pada periode 

menjelang IPO. Pendekatan pertama adalah dengan melakukan manipulasi akrual 

diskresioner, sedangkan pendekatan kedua adalah dengan melakukan manipulasi 

melalui struktur Related Party Transaction (RTP) dengan perusahaan afiliasi. 



  Menurut Rowchowdhury, manajemen laba dapat dilakukan dengan cara 

manipulasi akrual murni (pure accrual) yaitu dengan discretionary accrual yang 

tidak memiliki pengaruh terhadap arus kas secara langsung (Ratmono, 2010). Akrual 

diskresioner ini tidak bisa diobservasi langsung dari laporan keuangan. Oktorina 

dalam Iranto (2014) mengatakan, kelemahan melakukan manipulasi akrual ialah 

dibatasi oleh GAAP dan manipulasi akrual di tahun-tahun sebelumnya. 

  Manajemen laba berdasarkan pendekatan transaksi pihak istimewa merupakan 

bentuk manajemen laba riil. Menurut Roychowdhury dalam  Ratmono (2010) 

manajemen laba riil  didefinisikan sebagai tindakan-tindakan manajemen yang 

menyimpang dari praktek bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk mencapai target laba. Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode, 

sedangkan manajemen laba riil dapat terjadi sepanjang periode akuntansi berjalan 

melalui aktivitas perusahaan sehari-hari, tanpa menunggu akhir periode. Menurut 

Ratmono (2010), manajemen laba riil dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu  

manipulasi penjualan, penurunan beban-beban diskresionari (dicretionary 

expenditures), produksi yang berlebihan (overproduction). 

 Manajemen laba melalui pendekatan transaksi pihak istimewa berbeda dengan 

manajemen laba melalui pendekatan akrual. Pertama, manajemen laba melalui 

pendekatan akrual dilakukan dengan meminjam laba di masa lalu dan di masa depan , 

tetapi total pendapatan jangka panjang tidak bisa dimanipulasi, sedangkan 

manajemen laba dengan pendekatan transaksi pihak istimewa terjadi antara dua pihak 

berelasi dengan mengalihkan asset berharga dan keuntungan antara satu pihak dengan 

pihak yang lain di dalam grup. Menurut Thomas et al. penghasilan salah satu pihak 

dalam jangka panjang mungkin meningkat, tetapi laba konsolidasi tidak terpengaruh 

(Cheng & Chen, 2007). Kedua, manipulasi melalui pendekatan akrual tidak 

mempunyai pengaruh langsung terhadap arus kas. Sedangkan manajemen laba 

dengan pendekatan transaksi pihak istimewa dapat mempengaruhi komponen akrual 

atau komponen arus kas dari laba yang dilaporkan. 



Transaksi Pihak Istimewa 

  Transaksi pihak istimewa berdasarkan IAI (2009 : paragraph 9) adalah suatu 

pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak – 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa , terlepas apakah ada harga yang 

dibebankan. Adanya hubungan istimewa tersebut memungkinkan adanya kesepakatan 

transaksi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa (IAI, 2009 : paragraph 6).  

  Terdapat tiga motivasi utama perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi 

yaitu pertama, menurut Khanna dan Palepu ialah alasan ekonomi untuk mengurangi 

biaya transaksi atau efisiensi. Kedua, menurut Djankov et al., untuk melakukan 

transfer sumber daya melalui aktivitas tunneling. Ketiga, menurut Ming ialah untuk 

memanipulasi laba (Sari & Taman, 2011). 

Penawaran Umum Saham Perdana ( Initial Public Offerings) 

 Initial Public Offering (IPO) 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 dalam Sudjito (2006) menyebutkan ada enam alasan perusahaan untuk 

menawarkan sahamnya kepada masyarakat, yaitu:  

a. Kebutuhan akan dana untuk melunasi hutang, baik jangka panjang maupun jangka 

pendek, sehingga mengurangi beban bunga.  

b. Meningkatkan modal kerja.  

c. Membiayai perluasan perusahaan, misalnya pembangunan pabrik baru dan  

peningkatan kapasitas produksi. 

d. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi. 

e. Meningkatkan teknologi produk. 

f.  Membayar sarana penunjang. 



Kerangka Pemikiran 
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Pengembangan Hipotesis 

Perusahaan melakukan penjualan kepada pihak istimewa agar dapat 

menghemat biaya transaksi sehingga beban perusahaan menjadi rendah dan diikuti 

dengan naiknya laba perusahaan. Adanya kontrak penjualan jangka panjang dengan 

perusahaan afiliasi juga dapat menghindari resiko turunnya harga di masa depan 

(Octaviani & Lestari, 2014). Peningkatan penjualan kepada pihak istimewa dapat 

mendorong laba yang dilaporkan perusahaan pada saat IPO lebih tinggi. Penelitian 

Aharony et al.(2010); Herman dan Rahardjo (2013) membuktikan bahwa penjualan 

pihak istimewa diperkirakan menjadi faktor utama atau merupakan sarana dalam 

pengaturan laba menjelang IPO, dengan cara memperbesar tingkat penjualan 

sehingga akan membentuk laba yang besar dan pada akhirnya akan meningkatkan 

besarnya dana yang diterima perusahaan sehubungan dengan proses IPO.  
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H1: Kenaikan transaksi penjualan pihak istimewa pada periode sebelum IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ketika perusahaan membeli barang dari pihak istimewa, maka harga beli akan 

disepakati antar pihak. Perusahaan tidak perlu membayar lebih dan tidak kesulitan 

mencari mitra bisnis serta membandingkan harga. Perusahaan juga tidak perlu 

khawatir akan resiko naiknya harga di masa depan (Octaviani & Lestari, 2014). 

Apabila harga beli rendah maka akan diikuti dengan harga pokok penjualan yang 

rendah. Rendahnya harga pokok penjualan akan mendorong naiknya laba perusahaan. 

Penelitian Guing dan Farahmita (2011) memberikan bukti bahwa semakin rendah 

nilai transaksi pembelian pihak istimewa cenderung menunjukkan terjadinya 

manajemen laba dengan  tujuan meningkatkan laba pada periode sebelum IPO.  

H2 : Kenaikan transaksi pembelian pihak istimewa  pada periode sebelum IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Adanya kredit yang ditawarkan akan menaikkan volume penjualan suatu 

perusahaan. Ketika tingkat penjualan pihak berelasi meningkat, maka akan 

mempengaruhi besarnya laba di dalam laporan laba rugi dan peningkatan piutang 

usaha akan memperbesar nilai asset perusahaan di dalam laporan posisi keuangan  

sehingga laba akan terpengaruh menjadi lebih besar. Penelitian Suryandari (2014) 

memberikan bukti bahwa perusahaan  melakukan manajemen laba dengan menaikkan 

transaksi penjualan dengan pihak berelasi yang mengakibatkan naiknya piutang 

terhadap pihak – pihak berelasi sehingga laba perusahaan meningkat menjelang IPO. 

Semakin besar piutang terhadap pihak istimewa, maka akan semakin meningkatkan 

laba yang diperoleh perusahaan.   

H3 : Kenaikan transaksi piutang usaha pihak istimewa  pada periode sebelum IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Transaksi pembelian kredit dari pihak istimewa menimbulkan akun hutang 

usaha di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Ketika pembelian kepada pihak 

berelasi dilakukan maka harga beli dapat diatur sesuai dengan kepentingan pihak – 



pihak tersebut. Saat perusahaan menetapkan menggunakan harga beli lebih rendah, 

maka hutang yang dimiliki perusahaan juga semakin kecil dan harga pokok penjualan 

yang tercatat juga lebih rendah dan diikuti dengan laba yang meningkat. Penelitian 

Sari dan Taman (2011) membuktikan bahwa semakin rendah transaksi hutang usaha 

kepada pihak istimewa, maka akan meningkatkan laba perusahaan.  

H4 : Kenaikan transaksi hutang usaha pihak istimewa pada periode sebelum  IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Selain melakukan uji parsial, peneliti juga melakukan uji simultan untuk 

mengetahui apakah transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi piutang usaha, 

serta transaksi hutang usaha antar pihak istimewa secara simultan berpengaruh 

terhadap manajemen laba .  

H5: Kenaikan transaksi penjualan pihak istimewa , transaksi pembelian pihak 

istimewa,  transaksi piutang usaha pihak istimewa, dan transaksi hutang usaha 

pihak istimewa  pada periode sebelum IPO secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

  Objek penelitian ini adalah laporan keuangan atau prospektus perusahaan 

yang melakukan IPO periode 2010 – 2014.  

Variabel Penelitian 

1) Variabel dependen  

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang 

diproksikan dengan Return On Assets (ROA). Alasan pemilihan ROA sebagai 

variabel dependen ialah dikarenakan dalam penelitian ini tidak mengukur manajemen 

laba melalui discretionary accruals. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya 



menggambarkan kenaikan atau penurunan laba selama periode satu tahun sebelum 

IPO (t-1) saat IPO (t=0) dan satu tahun setelah IPO (t+1). 

  Penelitian ini menggunakan model penelitian Aharony et al. (2000) dimana. 

perhitungan ROA adalah sebagai berikut : 

ROAt=0 = 
 aba  e   h

   al    e  
 

*Total Asset kecuali kas pada tahun IPO. Kas tidak diperhitungkan untuk 

menghilangkan cash effect akibat IPO. 

 N la  RO  yang d gunakan  alah ∆RO t=0 {Laba bersiht=0 / (total assett=0 – 

kas dari proses IPOt=0)} – (Laba bersiht-1 / total assett-1).  

 

2) Variabel Independen 

 Penjualan pihak istimewa merupakan perubahan rasio penjualan pihak 

istimewa terhadap jumlah asset pada saldo akhir saat IPO. Penggunaan model ini 

sesuai dengan penelitian Aharony et al.(2010), Guing dan Farahmita (2011) : 

                          t=0 = 

 enjualan ke ada   hak be ela    ada  ahun   O

   al a  e   ada  ahun    O
 

–
 enjualan ke ada   hak be ela    ada  ahun  ebelum   O

   al a  e   ada  ahun  ebelum   O
 

 

 Pembelian pihak istimewa merupakan perubahan rasio pembelian pihak 

istimewa terhadap jumlah asset pada saldo akhir saat IPO. Penggunaan model ini 

sesuai dengan penelitian Aharony et al.(2010), Guing dan Farahmita (2011). 

                          t=0 = 
 embel an ke ada   hak be ela    ada  aa    O

   al a  e   ada  aa    O
 – 

 embel an ke ada   hak be ela    ada  ahun  ebelum   O

   al a  e   ada  ahun  ebelum   O
 

 



  Piutang usaha pihak istimewa merupakan perubahan rasio piutang pihak 

istimewa terhadap jumlah asset pada saldo akhir saat IPO. Penggunaan model ini 

sesuai dengan penelitian Aharony et al.(2010), Guing dan Farahmita (2011). 

                              t=0 = 
  u ang u aha ke ada   hak be ela    ada  ahun   O

   al a  e   ada  ahun    O
 

– 
  u ang       ke ada   hak be ela    ada  ahun  ebelum  O

   al a  e   ada  ahun  ebelum   O
 

 Transaksi hutang usaha pihak istimewa merupakan perubahan rasio hutang 

pihak istimewa terhadap jumlah asset pada saldo akhir saat IPO. Penggunaan model 

ini sesuai dengan penelitian Aharony et al.(2010), Guing dan Farahmita (2011). 

                             t=0 = 
hu ang u aha ke ada   hak be ela    ada  ahun   O

   al a  e   ada  ahun   O
 

–  
hu ang       ke ada   hak be ela    ada  ahun  ebelum   O

   al a  e   ada  ahun  ebelum   O
 

Metode Penentuan Populasi atau Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini  ialah seluruh perusahaan yang  terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dimana perusahaan tersebut melakukan IPO periode 2010 -2014. 

Adapun tekhnik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Pemilihan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan non- keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

melakukan IPO periode 2010- 2014. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan prospektus atau laporan keuangan satu tahun 

sebelum IPO, pada saat IPO, dan satu tahun pasca IPO. 

3. Perusahaan tersebut melakukan minimal satu kali transaksi penjualan atau 

pembelian barang dan jasa serta minimal satu kali transaksi piutang kepada atau 

hutang dari pihak  yang tergolong sebagai transaksi pihak istimewa.  

4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. 



5. Laporan keuangan sebelum IPO, saat IPO, dan satu tahun pasca IPO mengalami 

laba. 

Tabel 3.1 

Hasil Seleksi Sampel Penelitian 

 

Keterangan 

Jumlah 

Perusahaan 

 Perusahaan yang IPO tahun 2010 – 2014 

 Perusahaan keuangan yang IPO 2010 – 2014  

 Tidak ada data mengenai pembelian atau penjualan 

dan hutang atau piutang yang tergolong transaksi 

pihak istimewa 

 Tidak menerbitkan laporan keuangan pada periode 

sebelum atau sesudah IPO 

 Laporan keuangan disajikan dalam mata uang asing 

 Perusahaan IPO yang mengalami rugi 

 

123 

(20) 

( 34) 

 

 

(2) 

 

(19) 

(5 ) 

 

Perusahaan yang memenuhi sampel 43 perusahaan  

 

Metode Analisis 

Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian ini, analisis statisktik deskriptif terbagi menjadi tiga, yaitu 

statistik deskriptif Return On Asset, statistik deskriptif transaksi pihak istimewa serta 

statistik deskriptif variabel.  

Analisis Regresi Berganda 

 Model untuk mendeteksi manajemen laba dalam proses IPO melalui transaksi 

penjualan, pembelian, piutang usaha serta hutang usaha pihak istimewa ialah : 

∆ROAt=0 =  0 +  1 Penjualan pihak istimewat=0 +  2 Pembelian pihak 

istimewat=0 +  3 Piutang usaha  pihak istimewa t=0+  4 Hutang  usaha pihak 

istimewa t=0 +   

 

 



Tabel 3.2 

Deskripsi Variabel Model 

∆ROAt=0  

 

Rasio laba perusahaan terhadap total 

asset kecuali kas pada saat IPO 

dikurangi pada tahun sebelum IPO 

 0 Konstanta 

 Penjualan pihak istimewa t =0   Selisih Transaksi Penjualan kepada 

Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan 

Istimewa pada tahun IPO dengan tahun 

sebelum IPO 

 Pembelian pihak istimewa t=0  Selisih Transaksi Pembelian dari Pihak-

Pihak yang Memiliki Hubungan 

Istimewa pada tahun IPO dengan tahun 

sebelum IPO 

 Piutang pihak istimewa t=0  Selisih Transaksi piutang usaha dari 

Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan 

Istimewa pada tahun IPO dengan tahun 

sebelum IPO 

 Hutang pihak istimewa t=0  Selisih Transaksi hutang usaha dari 

Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan 

Istimewa pada tahun IPO dengan tahun 

sebelum IPO 

  variabel gangguan 
Sumber : Guing & Farahmita ( 2011 ) Manajemen laba dan tunneling melalui transaksi pihak 

istimewa di sekitar penawaran saham perdana, Jurnal SNA XIV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

Hasil Statistik Deskriptif Return On Asset 

 Statistik deskriptif Return On Asset perusahaan non – keuangan yang 

melakukan  IPO periode 2010 -2014 untuk memberikan gambaran mengenai rata – 

rata Retun On Asset yang diperoleh perusahaan pada satu tahun sebelum IPO     

(ROAt-1),  ROA tahun IPO (ROAt=0), dan ROA satu tahun setelah IPO (ROAt+1). 

 



Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Return On Asset 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

ROAt_1 43 .101891 

ROAt0 43 .133395 

ROAt1 43 .121307 

Valid N (listwise) 43  

Sumber : Data diolah menggunakan SPPS versi 21,2016 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata – rata ROAt-1 

diperoleh dari {Laba bersiht-1 / total assett-1) sebesar 0,101891. Nilai rata – rata 

ROAt=0 diperoleh dari {laba bersiht=0 / ( total assett=0 – kas dari proses IPOt=0)}sebesar 

0,133395, dan nilai rata – rata ROAt+1 diperoleh dari {laba bersiht+1 / (total assett+1 – 

kas dari proses IPOt=0)} sebesar 0,121307. Hal ini menandakan bahwa nilai rata – rata 

ROA pada saat IPO memuncak dibandingkan ROA sebelum IPO, kemudian ROA 

kembali menurun pasca IPO. Perusahaan melaporkan ROA yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan perhatian investor sehingga investor bersedia menanamkan modalnya 

pada perusahaan dan memberikan kesan baik pada prospek perusahaan mendatang. 

Semakin tinggi ROA menandakan bahwa semakin baik produktivitas asset dalam 

menghasilkan laba. Memuncaknya ROA pada saat IPO dan menurunnya kembali 

ROA pasca  IPO yang menandakan rendahnya kinerja keuangan setelah IPO sesuai 

dengan penelitian Aharony et al.(2010), Herman dan Rahardjo (2013) serta Dewi 

(2013). 

Hasil Statistik Deskriptif Transaksi Pihak Istimewa 

 Statistik deskriptif nilai rata – rata perusahaan non – keuangan yang 

melakukan IPO periode 2010 – 2014 untuk memberikan gambaran mengenai 

perubahan rasio transaksi pihak istimewa dimana penelitian ini berfokus pada empat 



jenis transaksi, yaitu penjualan pihak istimewa, pembelian pihak istimewa, piutang 

pihak istimewa dan hutang pihak istimewa pada satu tahun sebelum IPO dan saat 

IPO.  

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Transaksi Pihak Istimewa 

 Sebelum IPO Tahun IPO Diff 0 Tahun IPO= 0 

Penjualan Kepada 

Pihak Istimewa (rata-rata) 

*Persentase terhadap 

rata - rata asset 

a
379.961,519,898 656,465,330,734   

b
16,72% 

b
26,57% 

c
9,84% 

Pembelian dari 

98,188,638,217 165,023,473,121   
Pihak Istimewa (rata - rata) 

*Persentase terhadap 

4,32% 6,68% 2,36% rata - rata asset 

Piutang Kepada 

Pihak Istimewa ( rata - rata) 

*Persentase terhadap 

79,123,984,968 100,719,432,485   

3,48% 4,08% 0,59% rata - rata asset 

Hutang dari 

Pihak Istimewa (rata - rata) 

*Persentase terhadap 

rata - rata  asset 

22,598,720,693 34,406,858,046 

 

0,99% 1,39% 0,40% 

Keterangan : 

a. Nilai rata – rata transaksi pihak istimewa pada 43 perusahaan sampel 

b. Nilai rata – rata total transaksi pihak istimewa terhadap total asset pada 43 

perusahaan sampel 

c. Diff 0 = perbandingan persentase antara tahun IPO dengan tahun sebelum  IPO 

Sumber : Data diolah, 2016 



 Berdasarkan tabel 4.2, rata – rata transaksi penjualan pihak istimewa 

mengalami peningkatan dari 379,961,519,898 pada t-1 meningkat menjadi 

656,465,330,734 pada t=0. Persentasase rata – rata  transaksi penjualan pihak 

istimewa terhadap total asset dari 16,72% pada t-1 meningkat menjadi 26,57% pada 

t=0. Peningkatan transaksi penjualan pihak istimewa sebesar 9,84% pada Diff0 ini 

sesuai dengan penelitian Aharony et al. (2010), Herman dan Rahardjo (2013) bahwa 

terjadi peningkatan transaksi penjualan pihak istimewa pada Diff0 sebagai pertanda 

peningkatan laba perusahaan. 

 Rata – rata transaksi pembelian pihak istimewa mengalami peningkatan dari 

98,188,638,217 pada t-1 meningkat menjadi 165,023,473,121 pada t=0. Persentase 

rata – rata transaksi pembelian pihak istimewa terhadap total asset meningkat dari 

4,32% pada t-1 menjadi 6,68% pada t=0. Peningkatan transaksi pembelian pihak 

istimewa sebesar 2,36% pada Diff0 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

transaksi pembelian pihak istimewa pada periode Diff0. Hal ini bertentangan dengan 

penelitian Guing dan Farahmita (2011) bahwa terjadi penurunan pembelian pihak 

istimewa pada Diff0 dengan tujuan untuk meningkatkan laba pada saat IPO melalui 

penurunan transaksi pembelian. 

 Rata – rata transaksi piutang usaha  pihak istimewa mengalami peningkatan 

dari 79,123,984,968 pada t-1 meningkat menjadi 100,719,432,485 pada periode t=0. 

Persentase rata – rata transaksi piutang pihak istimewa terhadap total asset mengalami 

peningkatan dari 3.48%  pada t-1 menjadi 4,08% pada t=0. Peningkatan transaksi 

piutang pihak istimewa sebesar 0,59% menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

transaksi piutang pihak istimewa pada periode Diff0. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Aharony et al.(2010) bahwa perusahaan meningkatkan penjualan kepada 

pihak istimewa pada periode Diff0, naiknya penjualan kepada pihak istimewa akan 

meningkatkan akun piutang didalam laporan posisi keuangan dan pada akhirnya akan 

meningkatkan laba.  

 Rata – rata transaksi hutang pihak istimewa  mengalami peningkatan dari 

22,598,720,693 pada periode t-1 meningkat menjadi 34,406,858,046 pada periode 



t=0. Persentase rata – rata transaksi hutang pihak istimewa terhadap total asset juga 

mengalami peningkatan dimana pada periode t-1 sebesar 0,99% dan pada periode t=0 

sebesar 1,39%. Peningkatan transaksi hutang pihak istimewa sebesar 0,40% 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan transaksi hutang pihak istimewa pada 

periode Diff0. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yendrawati dan 

Paramitha (2014) bahwa perusahaan mengalami kenaikan jumlah hutang pada 

periode Diff0 dimana transaksi hutang ini timbul dari transaksi pembelian dari pihak 

istimewa.  

Hasil Statistik Deskriptif Variabel 

 Uji statistik deskripstif digunakan untuk memberikan gambaran umum atau 

karakteristik data yang dapat dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum dan nilai minimum.  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

∆ROAt0 43 -.1175 .2403 .031502 .0706250 

∆PENJUALAN_PIHAK_IST

IMEWA 

43 -12.850236 1.576808 -.25768840 1.982451201 

∆PEMBELIAN_PIHAK_ISTI

MEWA 

43 -.476443 1.089206 .01702767 .203526503 

∆PIUTANG_PIHAK_ISTIM

EWA 

43 -.075845 .151873 .00840133 .036051409 

∆HUTANG_PIHAK_ISTIME

WA 

43 -.132480 .462189 .01170253 .079784622 

Valid N (listwise) 43     

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2016 

  e da a kan  abel 4.3 d a a ,  enguj an   a     ka de k     f va  abel ∆RO t=0 

memiliki nilai minimum -0,1175 yang dimiliki oleh perusahaan CASS. Nilai 

maksimum sebesar 0,2403 dimiliki oleh perusahaan  GEMS. Nilai rata – rata sebesar 



0,031502  menunjukkan perubahan ROA yang  positif berarti bahwa perusahaan 

sampel cenderung memiliki laba positif pada laporan keuangan saat IPO. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,0706250 lebih besar daripada nilai rata – rata menandakan 

bahwa da a ∆RO t=0 memiliki penyebaran yang tidak merata. 

 Pengujian statistika deskriptif variabel  ∆penjualan pihak istimewat=0  memiliki 

nilai minimum -12.850236 dimiliki oleh perusahaan SKYB. Nilai maksimum sebesar 

1,576808 dimiliki oleh ICBP. Nilai rata – rata perubahan penjualan pada pihak 

    mewa (∆ enjualan   hak     mewat=0) dalam bentuk rasio terhadap total asset 

adalah sebesar  -0,25768840. Secara rata –  a a ∆ enjualan   hak     mewat=0 

menunjukkan nilai negatif yang berarti perusahaan sampel cenderung menurunkan 

penjualan terhadap pihak berelasi pada saat menjelang IPO.  Nilai standar deviasi 

sebesar 1,982451201 lebih besar dari nilai rata –  a a menandakan bahwa ∆ enjualan 

pihak istimewat=0 memliki penyebaran data tidak merata. 

 Penguj an   a     ka de k     f va  abel ∆ embel an   hak     mewat=0 memiliki 

nilai minimum sebesar -0,476443 dimiliki oleh perusahaan  GLOB. Nilai maksimum 

sebesar 1,089206 juga dimiliki oleh perusahaan SKYB. Nilai rata – rata perubahan 

 embel an   hak     mewa (∆ embel an   hak     mewat=0) dalam bentuk rasio 

terhadap total asset adalah sebesar 0,01702767. Secara rata –  a a ∆ embel an   hak 

istimewat=0 menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa perusahaan sampel 

cenderung menaikkan pembelian dari pihak berelasi pada saat menjelang IPO. Nilai 

standar deviasi sebesar 0,203526503 lebih tinggi dari nilai rata – rata menunjukkan 

bahwa da a ∆ embel an   hak     mewat=0 memiliki penyebaran data yang tidak  

merata. 

  enguj an   a     ka de k     f va  abel ∆  u ang   hak     mewat=0 memiliki 

nilai minimum sebesar -0,075845 dimiliki oleh perusahaan  ERAA.  Nilai maksimum 

sebesar 0,151873 dimiliki oleh perusahaan MBTO. Nilai rata – rata perubahan 

piutang pihak     mewa (∆  u ang   hak     mewat=0) dalam bentuk rasio terhadap 

total asset adalah sebesar 0,00840133. Secara rata –  a a ∆  u ang   hak     mewat=0 

menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa perusahaan sampel cenderung 



menaikkan piutang yang berasal dari transaksi penjualan kredit  pihak berelasi pada 

saat menjelang IPO. Nilai standar deviasi sebesar 0,036051409 lebih besar dari nilai 

rata –  a a menandakan bahwa da a ∆  u ang   hak     mewat=0  memiliki penyebaran 

data yang tidak merata. 

 Pengujian sta     ka de k     f ∆hu ang   hak     mewat=0 memiliki nilai 

minimum sebesar -0,132480 dimiliki oleh perusahaan GLOB. Nilai maksimum 

sebesar 0,462189 dimiliki oleh perusahaan  SKYB. Nilai rata – rata perubahan hutang 

  hak     mewa (∆hu ang   hak     mewat=0) sebesar 0,01170253. Secara rata – rata 

∆hutang pihak istimewat=0 memiliki nilai positif berarti bahwa perusahaan sampel 

cenderung menaikkan hutang yang berasal dari transaksi pembelian kredit pihak 

berelasi pada saat menjelang IPO. Nilai standar deviasi sebesar 0,079784622 lebih 

tinggi dari nilai rata –  a a menandakan bahwa da a ∆hu ang   hak     mewat=0 

memiliki penyebaran yang  tidak merata. 

 Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2013). Normalitas suatu variabel salah satunya  bisa dideteksi dengan uji 

statistic non – parametric Kolmogorov _ Smirnov. Hipotesis akan diuji dengan 

menggunakan   ngka    gn f kan   (α)  ebe a  5%  a au 0,05. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Hasil Uji Kolmogorov _ Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 43 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .06157484 

Most Extreme Differences 

Absolute .179 

Positive .179 

Negative -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.172 

Asymp. Sig. (2-tailed) .128 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 21, 2016 

 

Hasil pengujian Kolmogorov Smirnov pada tabel 4.4 diatas menunjukkan 

bahwa nilai K-S residual sebesar 1,172 dengan probabilitas signifikansi sebesar 

0,128. Nilai probabilitas signifikasi lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 

(0,128 > 0,05) menunjukkan data sudah terdistribusi normal dengan jumlah sampel 

43 perusahaan. 

 

2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Jika nilai tolerance diatas 10% dan nilai VIF dibawah 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas multikolinearitas. 

 

 



Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

∆PENJUALAN_PIHAK_ISTIMEWA .221 4.516 

∆PEMBELIAN_PIHAK_ISTIMEWA .234 4.266 

∆PIUTANG_PIHAK_ISTIMEWA .782 1.278 

∆HUTANG_PIHAK_ISTIMEWA .168 5.968 
a. Dependent Variable: ∆ROAt0 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 21, 2016 

Berdasarkan tabel 4.5  diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas 

(independen)  yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance diatas 

0,10 (tolerance > 0,10). Seluruh variabel independen ini juga memiliki nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dibawah 10 (VIF < 10). Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau 

bebas multikolinearitas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. 

3. Hasil Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2013). Menurut Sunyoto (2011) salah satu ukuran dalam 

menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin – Watson (DW 

test) dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Terjadi autokorelasi positif jika DW < -2 

2. Tidak terjadi autokorelasi jika -2 ≤ DW ≤ +2 



3. Terjadi autokorelasi negatif jika DW > +2. 

  Tabel 4.6  

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .490
a
 .240 .160 .064734551 1.845 

a. Predictors: (Constant), ∆HUTANG_PIHAK_ISTIMEWA, 
∆PIUTANG_PIHAK_ISTIMEWA, ∆PEMBELIAN_PIHAK_ISTIMEWA, 
∆PENJUALAN_PIHAK_ISTIMEWA 
b. Dependent Variable: ∆ROAt0 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 21, 2016 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin –Watson 

sebesar 1,845. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, DW hitung di antara -2 dan 

2, yakni -2 ≤ 1,845 ≤ 2,  eh ngga da a  d   mpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

 

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji 

Glejser dengan kriteria jika probabilitas signifikansi > tingkat signifikansi 0,05 , 

maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas  ( Ghozali, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .045 .007  6.438 .000 

∆PENJUALAN_PIHAK_IS

TIMEWA 

.006 .007 .266 .820 .418 

∆PEMBELIAN_PIHAK_IS

TIMEWA 

-.048 .068 -.224 -.709 .482 

∆PIUTANG_PIHAK_ISTI

MEWA 

-.306 .211 -.251 -1.452 .155 

∆HUTANG_PIHAK_ISTIM

EWA 

.193 .206 .349 .936 .355 

a. Dependent Variable: Abs_Ut 

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2016 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel 

independen dalam penelitian ini memiliki probabilitas signifikasi diatas 0,05. Hal ini 

menandakan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Dapat disimpulkan bahwa 

model regresi adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis  dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah 

analisis koefisien determinasi (R
2
), uji signifikansi parameter individual (uji statistik 

t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik F). 

 



Koefisien Determinasi ( R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi – variasi variabel dependen. Namun, kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen 

yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, nilai adjusted R
2
 yang dipakai untuk 

mengevaluasi model regresi terbaik ( Ghozali, 2013). 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .490
a
 .240 .160 .064734551 

a. Predictors: (Constant), ∆HUTANG_PIHAK_ISTIMEWA, 
∆PIUTANG_PIHAK_ISTIMEWA, ∆PEMBELIAN_PIHAK_ISTIMEWA, 
∆PENJUALAN_PIHAK_ISTIMEWA 
b. Dependent Variable: ∆ROAt0 

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2016 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 

menggunakan adjusted R
2
 sebesar 0,160 atau 16 %. Hal ini menunjukkan bahwa 16%  

 e ubahan RO   ada  aa    O (∆RO t=0 = rata-rata ROAt=0 –  rata-rata ROAt-1) 

dipengaruhi oleh ∆penjualan pihak istimewat=0, ∆ embel an   hak     mewat=0, 

∆piutang usaha  pihak istimewat=0, ∆hu ang usaha pihak istimewat=0, sedangkan 

sisanya 84% nya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel independen 

secara parsial atau individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

  ngka    gn f kan   yang d gunakan dalam uj   alah 5% (α = 0,05) . M del yang 

dihasilkan dalam penelitian ini ialah : 



∆ROAt=0 = 0,033 + 0,035 ∆PNJ + 0,101 ∆PMB - 0,044 ∆PTG + 0,516 ∆HTG 

 + ᵋ 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Signifikansi Parsial 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .033 .010  3.187 .003 

∆PENJUALAN_PIHAK_

ISTIMEWA 

.035 .011 .991 3.296 .002 

∆PEMBELIAN_PIHAK_

ISTIMEWA 

.101 .101 .291 .998 .325 

∆PIUTANG_PIHAK_IST

IMEWA 

-.044 .313 -.023 -.142 .888 

∆HUTANG_PIHAK_IST

IMEWA 

.516 .306 .583 1.688 .100 

a. Dependent Variable: ∆ROAt0 

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2016 

Pengujian Hipotesis Pertama  

Pengujian hipotesis  pertama menunjukkan probabilitas signifikansi sebesar 

0,002 . Nilai probabilitas signifikansi lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 

(0,002 < 0,05). Hal ini menandakan bahwa  kenaikan transaksi penjualan pihak 

istimewa sebelum IPO berpengaruh terhadap keberadaan manajemen laba, sehingga 

hipotesis pertama diterima.  

Pengujian Hipotesis kedua . 

  Pengujian hipotesis kedua menunjukkan probabilitas signifikansi sebesar 

0,325. Nilai probabilitas signifikansi lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05 

(0,325 > 0,05 ). Hal ini menandakan bahwa kenaikan transaksi pembelian pihak 



istimewa sebelum IPO tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 

sehingga hipotesis kedua ditolak. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan probabilitas signifikansi sebesar 

0,888. Nilai probabilitas signifikansi lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05 

(0,888 > 0,05). Hal ini menandakan bahwa kenaikan transaksi piutang dari pihak 

istimewa sebelum IPO tidak berpengaruh signifikan terhadap keberadaan manajemen 

laba, sehingga hipotesis ketiga ditolak. 

Pengujian Hipotesis Keempat  

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan probabilitas signifikansi sebesar 

0,100. Nilai probabilitas signifikansi lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05 

(0,100 > 0,05). Hal ini menandakan bahwa kenaikan transaksi hutang kepada pihak 

istimewa sebelum IPO tidak berpengaruh signifikan terhadap keberadaan manajemen 

laba, sehingga hipotesis keempat ditolak. 

 

Uji Statistik Simultan 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.10 

Uji Statistik F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .050 4 .013 2.998 .030
b
 

Residual .159 38 .004   

Total .209 42    
a. Dependent Variable: ∆ROAt0 
b. Predictors: (Constant), ∆HUTANG_PIHAK_ISTIMEWA, ∆PIUTANG_PIHAK_ISTIMEWA, 
∆PEMBELIAN_PIHAK_ISTIMEWA, ∆PENJUALAN_PIHAK_ISTIMEWA 

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2016 



Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

signifikansi  sebesar 0,030  lebih rendah dari tingkat signifikansi  0,05 (0,030 < 0,05) 

menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama – sama berpengaruh 

 e hada  va  abel de enden. Da a  d   m ulkan bahwa ∆ enjualan   hak     mewat=0, 

∆pembelian pihak istimewat=0, ∆  u ang   hak     mewat=0, ∆hu ang   hak     mewat=0 

seca a   mul an be  enga uh  e hada  ∆RO t=0  sehingga hipotesis kelima diterima. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Kenaikan transaksi penjualan pihak istimewa pada periode sebelum IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

Transaksi penjualan pihak istimewa bisa dijadikan tindakan opportunitis 

untuk memanipulasi laba menjelang IPO. Perusahaan lebih memilih menjual kepada 

pihak istimewa agar beban perusahaan menjadi rendah dan diikuti naiknya laba. 

Adanya hubungan istimewa ini, maka perusahaan bisa saja menjual barang atau jasa 

diatas harga wajar, ataupun melakukan penjualan dengan jumlah yang berbeda 

dibandingkan penjualan kepada pihak ketiga (PSAK no.7, 2009). Untuk membentuk 

laba yang besar menjelang IPO, perusahaan meningkatkan volume penjualan kepada 

pihak istimewa sehingga perusahaan tidak perlu khawatir akan resiko turunnya harga 

di masa depan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Aharony et al.(2010), 

Herman dan Rahardjo (2013) bahwa pada periode sebelum IPO, perusahaan 

meningkatkan penjualan kepada pihak istimewa dengan tujuan agar laba menjelang 

IPO meningkat. 

 

Kenaikan transaksi pembelian pihak istimewa  pada periode sebelum IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

  Jika transaksi pembelian dari pihak berelasi diturunkan menjelang IPO, atau 

transaksi pembelian dari pihak berelasi dilakukan di bawah nilai wajar, maka harga 

pokok penjualan akan rendah dan diikuti naiknya laba perusahaan. Akan tetapi, rata – 

rata pembelian dari pihak istimewa menunjukkan bahwa  menjelang IPO rata –rata  



transaksi pembelian dari pihak istimewa meningkat. Penelitian Sari dan Taman 

(2011) membuktikan bahwa semakin besar transaksi pembelian, maka berdampak 

pada penurunan kinerja perusahaan sehingga peningkatan pembelian yang dilakukan 

perusahaan menjelang IPO tidak dilakukan untuk motivasi meningkatkan laba. 

Peningkatan pembelian kemungkinan dilakukan untuk meningkatkan persediaan 

sehingga nilai asset pada laporan posisi keuangan perusahaaan meningkat, dimana 

pembelian merupakan hal yang paling utama dalam menghasilkan barang atau jasa 

(Putri, AR, & Dwiatmanto, 2014).  Selain itu, kemungkinan transaksi pembelian 

pihak istimewa tidak dipilih perusahaan sebagai strategi meningkatkan laba dan 

perusahaan menggunakan strategi meningkatkan laba melalui transaksi lainnya. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Herman dan Rahardjo (2013) bahwa 

transaksi pembelian pihak istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba yang diproksikan dengan Return On Asset.  

 

Kenaikan transaksi piutang usaha pihak istimewa  pada periode sebelum IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Dilihat dari koefisien regresi variabel piutang bertanda negatif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penurunan piutang justru akan meningkatkan laba, sebaliknya 

peningkatan piutang akan menurunkan laba. Namun, hasil statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa perusahaan cenderung meningkatkan piutang menjelang IPO 

dan diikuti dengan peningkatan ROA menjelang IPO. Alasan yang mendasari hal ini 

ialah kemungkinan peningkatan piutang kepada pihak istimewa menjelang IPO bukan 

didasari atas motif opportunitis untuk meningkatkan laba, sehingga peningkatan 

piutang tidak mempengaruhi laba.  Peningkatan piutang ini kemungkinan didasari 

atas motif ekonomi (Sokarina, 2012). Motif ekonomi yang melandasi hal ini ialah 

untuk menghemat biaya transaksi serta menjaga penjualan agar dapat menghindari 

risiko turunnya harga di masa depan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Febrianto dan Widiastuty (2010) bahwa piutang hubungan istimewa tidak 

menunjukkan pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.   



Kenaikan transaksi hutang usaha pihak istimewa pada periode sebelum  IPO 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

  Transaksi pembelian pihak istimewa secara kredit akan memunculkan akun 

hutang. Oleh karena itu, apabila perusahaan menurunkan pembelian terhadap pihak 

istimewa menjelang IPO, dan membebankan harga pokok penjualan yang rendah, 

maka akan diikuti dengan hutang yang rendah dan meningkatnya laba. Akan tetapi, 

berdasarkan persentase rata – rata hutang pihak istimewa menunjukkan bahwa 

transaksi hutang pihak istimewa meningkat menjelang IPO . Meningkatnya hutang 

pihak istimewa ini disebabkan oleh peningkatan transaksi pembelian pihak istimewa. 

Hal ini yang menjadi alasan bahwa transaksi hutang pihak istimewa tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

  Hubungan yang tercipta antara hutang dan laba bersifat tidak langsung 

(Febrianto & Widiastuty, 2010). Transaksi hutang terjadi melalui proses pembelian 

yang diperlukan dalam proses produksi ataupun melalui penggunaan asset produktif, 

misalnya pembelian mesin baru. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Suryandari (2014) bahwa transaksi hutang istimewa tidak terbukti berpengaruh 

terhadap manajemen laba.  

Kenaikan transaksi penjualan pihak istimewa, transaksi pembelian pihak istimewa, 

transaksi piutang pihak istimewa, dan transaksi hutang pihak istimewa sebelum 

IPO secara bersama – sama berpengaruh terhadap manajemen laba 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara 

bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa 

∆penjualan pihak istimewat=0, ∆ embel an   hak     mewat=0, ∆  u ang   hak 

istimewat=0, ∆hutang pihak istimewat=0 secara simultan berpengaruh terhadap 

∆ROAt=0. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kenaikan transaksi penjualan pihak istimewa sebelum IPO berpengaruh 

terhadap keberadaan manajemen laba.  

2. Kenaikan transaksi pembelian pihak istimewa sebelum IPO tidak berpengaruh 

terhadap keberadaan manajemen laba.  

3. Kenaikan transaksi piutang usaha pihak istimewa sebelum IPO tidak 

berpengaruh   terhadap keberadaan manajemen laba. 

4. Kenaikan transaksi hutang usaha pihak istimewa sebelum IPO secara statistik 

tidak  berpengaruh terhadap manajemen laba.  

5. Kenaikan transaksi penjualan pihak istimewa, kenaikan transaksi pembelian 

pihak istimewa, kenaikan transaksi piutang usaha pihak istimewa, serta 

kenaikan transaksi hutang usaha pihak istimewa pada periode sebelum IPO 

berpengaruh secara simultan terhadap keberadaan manajemen laba. 

Saran 

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis 

berikan adalah sebagai berikut : 

1. Memperbanyak jumlah sampel dan memperpanjang periode pengamatan serta 

menambahkan variabel independen 

2. Meneliti lebih lanjut keberadaan transaksi pihak istimewa pada periode setelah 

IPO untuk mendeteksi praktek tunneling atau pun adanya dugaan transfer 

pricing yang juga memiliki keterkaitan dengan pihak istimewa 

3. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menggunakan jenis – jenis transaksi 

pihak istimewa lainnya, seperti pinjaman, pengembangan biaya R&D.  

4. Penelitian selanjutnya  juga disarankan untuk mendeteksi manajemen laba 

dengan menggunakan variabel dummy, yaitu antara perusahaan yang 



melakukan transaksi dengan pihak istimewa maupun tidak melakukan 

transaksi dengan pihak istimewa. 
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