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ABSTRACT 
 

Earnings Management, underpricing and performance of company joining 
policy of IPO draw to be studied. Differ from research Husnan ( 1996) to research 
phenomenon of underpricing of moment IPO, Nasirwan ( 2002) testing performance of 
pasca IPO, and Candy ( 2002) testing performance operate for and the finance 
performance, this research extend examination to phenomenon of earnings 
management, underpricing and company performance ( finance, market) together. 

 As much 31 company conducting IPO in Jakarta Stock  Exchange  in research 
of during period 1990 up to 2001, with unit analysis of during 6 year consisted of  3 
year before IPO and 3 year after IPO, so that there is 186 unit analysis. 

 Result of examination indicate that mean discretionary accrual is positive, what 
indication that company executing IPO of indication do policy of earnings management 
three year before IPO and three year after IPO by playing component accruals. But 
discretionary accrual before IPO and after IPO not differ, this matter indicate that 
company still continue policy of earnings management at least until three year after 
IPO.  

Furthermore examination to underpricing using initial return ( Rt), proving that 
company executing IPO experience of underpricing on first when share  traded in 
market sekunder. Mean of Initial return on first of trading in capital market is positive, 
even happened  positive return until the third month a period of trading, afterthat 
happened degradation of return by the end of year (December). 

 Although there no difference which signifikan of performance of finance before 
and after IPO, result of examination prove that company executing IPO experience of 
degradation of performance of finance, whereas performance of market show there is 
difference of return [of] before IPO by return [is]  first day [of] trading [in] Stock 
Exchange Market, and there is downhill tendency after IPO especially by the end of 
year. 

If connected third the above phenomenon, in general the researcher cannot 
prove relation between policy earnings management, phenomenon underpricing, and 
the company market performance and finance performance conducting IPO. 
 
Keywords: Initial Public Offerings (IPO), Earnings Management, underpricing and 

performance of company 
 

 

 

 



                                                                                                                         
     

AKPM-03   2 

PENDAHULUAN 

Perusahaan yang akan go public biasanya dimulai dengan  keputusan melakukan 

initial public offerings (IPO) yang  dilakukan di pasar perdana (primary market).  

Selanjutnya saham tersebut akan di perjual-belikan di pasar modal atau disebut pasar 

sekunder (secondary market). Harga saham pada penawaran perdana ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dengan penjamin emisi efek 

(underwriter) sebagai pihak yang membutuhkan dana, emiten menginginkan harga 

perdana tinggi. Sebaliknya, underwriter sebagai penjamin emisi berusaha untuk 

meminimalkan risiko yang ditanggungnya. Dalam tipe penjaminan full comitment, 

pihak underwriter akan membeli saham yang tidak di jual di pasar perdana. Keadaan 

tersebut membuat underwriter tidak berkeinginan untuk membeli saham yang tidak laku 

dijual. Upaya yang dilakukan adalah dengan bernegosiasi dengan emiten agar saham 

tersebut tidak terlalu tinggi harganya, bahkan cenderung underpriced. 

Underpricing merupakan fenomena yang menarik karena dialami oleh sebagian 

besar pasar modal di dunia.  Karena itu seringkali pada pasar perdana (IPO) dijumpai 

fenomena underpricing (Ritter,1991; McGuinnes, 1992; Husnan, 1993; Aggrawal, et 

al., 1993; Ernyan dan Husnan, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Aggrawal, et al. 

(1993) menyimpulkan bahwa IPO dalam jangka pendek menunjukkan terjadinya 

underpricing, tetapi dalam jangka panjang terjadi return yang negatif.  Underpricing ini 

di satu pihak menguntungkan investor tetapi di pihak lain akan merugikan emiten 

karena dana yang dikumpulkan tidak maksimal. Penurunan kinerja yang terjadi dalam 

jangka panjang akan merugikan investor karena akan memperoleh return yang negatif. 

Menurut Ritter (1991) faktor yang bisa menjelaskan terjadinya penurunan kinerja 

(underperformance) tersebut adalah kesalahan dalam pengukuran risiko, bad luck, dan 

terlalu optimisnya investor terhadap prospek perusahaan.   

Fenomena lain menunjukkan adanya asimetri informasi (asymmetric 

information) yang menyertai kebijakan IPO. Walaupun investor mempunyai informasi 

yang cukup mengenai perusahaan yang melakukan IPO tersebut, asimetri informasi 

tetap terjadi dalam penawaran ini (Ritter, 1991; Beatty, 1989; Leland dan Pyle, 1997).  

Kondisi inilah yang memotivasi manajemen untuk bersikap oportunistik untuk 
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melakukan manipulasi terhadap kinerjanya baik sebelum dan pada saat penawaran 

(Jones, 1991; Friedlan, 1994; Gumanti, 2001; Setiawati, 2002; Ihalauw dan Afni, 2002).  

Manipulasi yang dikenal dengan istilah earnings management ini akan 

mengakibatkan penurunan kinerja (underperformance) setelah penawaran (Ritter, 1991; 

Carter et al., 1998).   Namun praktek earnings management di sisi lain dapat 

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

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

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

menyatakan bahwa nilai pasar perusahaan dipengaruhi oleh motivasi manajer yang 

mendasari adanya discretionary accruals dalam kebijakan earnings management.   

Kebijakan earnings management dalam hal ini ditujukan untuk memberikan 

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

diwujudkan dalam kinerja yang dilaporkan (biasanya dalam prospektus penawaran).  

Namun sinyal positif ini dalam jangka panjang tidak bisa dipertahankan oleh 

manajemen, yang tercermin dari penurunan kinerja yang dilaporkan oleh perusahaan 

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

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

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

untuk jangka panjang menunjukkan kinerja yang negatif.   

Sementara Denis dan Serin (1999) mencatat bahwa rendahnya kinerja pasca IPO 

diakibatkan pengukuran earnings yang dilakukan secara “tidak tepat” oleh manajemen.  

Kondisi ini mempengaruhi interpretasi investor terhadap kinerja perusahaan dan 

mengakibatkan investor mempunyai harapan profitabilitas masa depan perusahaan yang 

kliru.  Atau dengan kata lain investor yang naif akan over-optimistik dalam maramalkan 

earnings masa depan dan mengalami kekecewaan terhadap realisasinya pada periode 

pasca penawaran.  Penurunan kinerja yang terjadi sebagai dampak pengukuran tersebut 

akan terjadi selama lima tahun setelah IPO.  Shivakumar (2000) juga menunjukkan 

bahwa manajemen telah melakukan overstate terhadap earnings sebelum melakukan 

pengumuman IPO.  Lebih lanjut penelitian tersebut menunjukkan bahwa investor 

sebenarnya sudah menduga adanya manajemen laba (earnings management) dan secara 

rasional berusaha melepaskan pengaruhnya pada saat pengumuman IPO.  Jadi investor 
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memiliki penilaian yang rendah terhadap earnings sebelum IPO dan secara rasional 

memeberikan nilai yang rendah untuk perusahaan.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji fenomena underpricing pada saat 

IPO dan menguji fenomena earnings management yang menyertai kebijakan IPO serta 

menguji kinerja saham pasca IPO, namun tidak menguji fenomena-fenomena tersebut 

secara komprehensif (serempak). Padahal ketiga hal tersebut merupakan fenomena yang 

selalu menyertai pelaksanaan IPO.  Berawal dari adanya asimetri informasi yang 

mendorong sikap oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi terhadap 

kinerjanya sebelum penawaran (yang tercermin dalam prospektus perusahaan).  

Manipulasi yang dilakukan manajer dapat menjadi IPO-trap (jebakan IPO) bagi 

investor. Manajemen melakukan manipulasi dengan menggunakan discretionary 

accruals, yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan pada manajemen 

untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel. Sehingga terjadi 

peningkatan laba (income increasing) menjelang penawaran (IPO), memuncak pada saat 

penawaran dan menurun setelah penawaran dan dalam jangka panjang akan berdampak 

pada penurunan kinerja perusahaan.  Sehubungan dengan itu, penelitian ini bermaksud 

mendeteksi adanya kebijakan earnings management yang meneyertai IPO, fenomena 

underpricing  saat IPO dan kinerja perusahaan pasca IPO secara bersama-sama.  

 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

Penurunan kinerja pasca IPO sebenarnya merupakan hal logis, mengingat sikap 

oportunistik manajemen, karena kesuperiorannya dalam penguasaan informasi 

dibanding pasar, dengan melakukan manipulasi terhadap kinerja.  Manipulasi ini 

dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kinerja yang “lebih baik” agar 

pasar merespon kebijakan IPO secara positif.  Namun upaya manipulasi ini biasanya 

tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang, sehingga perusahaan akan mengalami 

penurunan kinerja.  Maka berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah perusahaan yang melakukan IPO terindikasi melakukan kebijakan earnings 

management? 

2. Apakah perusahaan yang melakukan IPO mengalami underpricing? 
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3. Apakan perusahaan yang melakukan IPO akan mengalami penurunan kinerja dalam 

jangka panjang? 

4. Apakah ada hubungan antara kebijakan earnings management, underpricing, 

dengan penurunan kinerja perusahaan jangka panjang? 

 

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeteksi adanya kebijakan earnings management yang meneyertai pelaksanaan 

IPO.  

2. Mendeteksi fenomena underpricing pada hari pertama pelaksanaan IPO.  

3. Menguji kinerja perusahaan pasca IPO.  

4. Menguji pola hubungan kebijakan earnings management, underpricing dengan 

kinerja preusan 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat: 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi emiten, khususnya yang 

berkaitan dengan informasi bila akan melakukan penawaran perdana (IPO) untuk 

memperoleh harga yang terbaik.  

2. Bagi investor dan calon investor yang tertarik menanamkan modalnya melalui pasar 

modal, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam 

mempertimbangkan keputusan investasi. 

3. Bagi peneliti yang concern terhadap fenomena IPO, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian berikutnya. 

4. Penenlitian bermanfaat bagi pengembangan teori-teori: windows of opportunity, 

agency theory, asimetric information, earnings management, dan pengukuran 

kinerja perusahaan khususnya yang melakukan kebijakan IPO. 

 

KERANGKA TEORITIK DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Di pasar modal Amerika Serikat Friedlan (1994); Neill, Pourciou, dan Schaever 

(1995); Magnan and Cournier (1997); Teoh et al. (1998) menemukan bukti yang kuat 

pada periode sebelum IPO pemilik perusahaan melakukan earnings management 
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dengan meningkatkan tingkat keuntugan yang ada.     Namun, Aharoni et al. tidak 

menemukan bukti yang kuat adanya earnings management.    

Di pasar modal Indonesia, Gumanti (2001) menemukan bahwa perusahaan tidak 

terbukti secara kuat melakukan earnings management pada periode satu tahun sebelum 

IPO, namun terjadi pada periode dua tahun sebelum IPO. Setiawati (2002) 

membuktikan bahwa terjadi earnings management pada satu periode sebelum dan 

sesudah IPO.  Penelitian Ihalauw dan Afni (2002) menemukan bukti bahwa pada 

periode satu tahun sebelum IPO terjadi earnings management.  Tiono (2004) dengan 

menggunakan pendekatan total accruals menemukan bukti terjadinya earnings 

management pada periode dua tahun dan satu tahun sebelum IPO. Sementara itu pada 

periode satu tahun setelah IPO, pengujian terhadap discretionary accruals menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan. 

Hasil-hasil penelitian terdahulu sebagian besar memperoleh kesimpulan  bahwa 

perusahaan yang melakukan kebijakan IPO terindikasi melakukan kebijakan earnings 

management sebagai upaya untuk memberikan informasi kinerja yang “lebih baik” agar 

pasar merespon kebijakan IPO secara positif. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  “Perusahaan yang melaksanakan IPO terindikasi melakukan kebijakan earnings 

management beberapa tahun sebelum  pelaksanaan IPO dengan cara memainkan 

komponen-komponen accruals”. 

Penelitian yang dilakukan Husnan (1996) menunjukkan bahwa IPO pada 

perusahaan-perusahaan yang privat ataupun pada perusahaan milik negara (BUMN) 

biasanya mengalami underpriced, karena harga pada penawaran perdana lebih rendah 

daripada harga pada hari pertama perdagangaan di pasar sekunder.  Hasil penelitian 

Ernyan dan Husnan (2002)  menunjukkan bahwa penawaran perdana memberikan 

initial return yang positif dan signifikan untuk semua kelompok perusahaan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa terjadi underpricing pada penawaran perdana (IPO). Aggarwal, 

et al. (1993)  menemukan kineja IPO dalam jangka pendek menunjukkan terjadinya 

underpricing, tetapi dalam jangka panjang menunjukkan terjadinya return yang negatif.   

Sementara itu Allen dan Faulhaber (1989), Grinblatt dan Hwang (1989), serta Welsch 

(1989) menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan underpricing sebagai suatu 
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mekanisme untuk menandai kualitas perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

melakukan underpricing saham-saham perdananya akan memberikan kinerja yang lebih 

baik di masa yang akan datang, dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak 

melakukan underpricing.  Bon, et al. (1993) menunjukkan ada perbedaan sistematis 

dalam kinerja saham perdana dari saham baru yang dikeluarkan bila ada perbedaan 

tujuan motif dari mempublik. Tingkat underpricing secara signifikan lebih tinggi bila 

perusahaan memandang mempublik sebagai sumber terakhir pendanaan, daripada 

keinginan pemegang saham untuk mendeversifikasikan kepemilikan mereka. 

Penelitian terdahulu belum memberikan hasil yang konsisten, namun ada 

kecenderungan bahwa perusahaan yang melakukan kebijakan IPO mengalami fenomena 

underpricing.  Hal ini ada yang sengaja dimaksudkan untuk menandai kualitas 

perusahaan, bahwa dengan melakukan underpricing saham-saham perdananya akan 

memberikan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Ada pula yang 

disebabkan karena faktor asimetric information (Baron, 1986; Fock, 1986) atau 

merupakan fungsi peningkatan ketidakpastian sebelumnya yang dialami oleh pasar yang 

dihubungkan dengan persetujuan penjamin emisi (Beatty dan Ritter, 1986). 

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka  hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H2:  “Perusahaan yang melaksanakan IPO mengalami underpricing pada hari pertama 

ketika saham diperdagangkan di pasar sekunder (pasar modal)”. 

Pratiwi dan Kusuma (2001) menemukan bahwa kinerja IPO jangka pendek (tiga 

bulan) adalah positif dan kinerja jangka panjang (dua puluh empat bulan) adalah 

negatif. Bukti ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang telah terjadi penurunan 

kinerja (underperformance). Demikian pula Nasirwan (2002) menunukkan bahwa 

kinerja perusahaan dalam jangka panjang mengalami penurunan, namun penurunannya 

relatif kurang tajam untuk saham perusahaan yang dikelola oleh underwriter yang 

mempunyai reputasi tinggi. Temuan ini juga memperoleh dukungan dari Carter (1998) 

bahwa kinerja saham dalam jangka panjang cenderung menurun. 

Sementara itu Bowman dan Navissi (1998) menghubungkan penurunan kinerja 

dengan earning management, penurunan kinerja saham terjadi sebagai akibat 

dilakukannya manipulasi pada saat penawaran tersebut.  Kondisi tersebut terjadi karena 
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harga saham berkorelasi dengan kinerja keuangan, sehingga penurunan kinerja 

keuangan akan membuat pasar melakukan koreksi harga saham yang overvalue 

tersebut.  

Hasil penelitian Rodoni (2002) menemukan bahwa keuntungan rata-rata setelah 

dipasarkan untuk jangka pendek tidak menguntugkan. Temuan ini memperoleh 

dukungan hasil penelitian Jennings (1993) dan Yong (1997).     Penelitian ini juga 

menemukan kinerja IPO untuk jangka panjang menunjukkan kinerja yang kurang baik 

atau kurang menguntungkan, seperti temuan Ritter (1991), Agrawal et al. (1993),  Levis 

(1993), Fauzias et al. (1996) dan Teoh et al. (1996). 

Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa untuk kinerja jangka pendek,   hasil 

penelitian belum konsisten, namun untuk kinerja jangka panjang hampir sepakat ada 

kecenderungan bahwa perusahaan yang melakukan kebijakan IPO mengalami kinerja 

yang kurang menguntungkan (underperformance). Hal ini diduga ada manipulasi laba 

(earnings management) pada saat IPO seperti yang disinyalir oleh Bowman dan Navissi 

(1998). 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka  hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H3:  “Perusahaan yang melaksanakan IPO mengalami penurunan kinerja keuangan dan 

kinerja saham dalam jangka panjang (satu atau beberapa tahun) setelah IPO”.  

Suatu penjelasan mengenai fenomena penurunan kinerja (underperformance) 

adalah adanya hipotesis asimetri informasi (Senbert dan Guiness, 1992) dalam Rosyati 

dan Sabeni (2002), informasi asimetris terjadi antara perusahaan emiten dengan 

underwriter (Baron, 1982) atau antara informed investor dan uninformed investor 

(Rock, 1986).   

Beberapa penelitian menghubungkan penurunan kinerja dengan konsep windows 

of opportunity dan agency theory (Alderson dan Betker, 1997; Trail dan Vos, 2001).  

Secara konseptual, dalam windows opportunity manajemen berusaha memanfaatkan 

kesempatan pada saat mengetahui pasar telah menilai perusahaan secara overvalue.  

Sementara dalam agency theory, manajemen mamanfaatkan asimetri informasi karena 

kesuperiorannya dalam menguasai informasi dibandingkan pasar.   
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Sehingga dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa turunnya 

kinerja perusahaan pasca IPO  berkaitan dengan ketidak-seimbangan informasi 

(ayimmetric information) dan sikap oportunistik manajemen untuk memanfaatkan 

kesempatan yang ada dengan melakukan manipulasi (earnings management) terhadap 

kinerjanya baik sebelum dan pada saat penawaran (Jones, 1991; Friedlan, 1994; 

Gumanti, 2001; Setiawati, 2002; Ihalauw dan Afni, 2002). Meskipun dalam jangka 

panjang manajemen akan kehilangan kendali atas keunggulannya, yang terefleksi dalam 

penurunan kinerja (Teoh et al., 1998).     Sementara itu adanya asymmetric information 

dan kebijakan earnings management juga berdampak pada terjadinya underpricing. 

Paek dan Press (1997) dalam Wilopo dan Mayangsari (2002) menyatakan bahwa nilai 

pasar perusahaan (nilai saham) dipengaruhi oleh motivasi manajer yang mendasari 

adanya discretionary accruals dalam kebijakan earnings management.   

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka  hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H4:  “Ada hubungan antara kebijakan earnings management, fenomena underpricing, 

dan penurunan kinerja keuangan dan kinerja saham dalam jangka panjang (satu 

atau beberapa tahun) setelah IPO”. 

 

 

METODE PENELITIAN 

1.  Disain Penelitian 

Obyek penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan IPO mulai 

tahun 1990 sampai dengan tahun 2001. Pengujiannya menggunakan rentang waktu 

sebelum dan sesudah pelaksanaan IPO.  Fenomena yang diuji meliputi kebijakan 

earnings management, fenomena underpricing, dan penurunan kinerja keuangan dan 

kinerja saham. 

 Earnings management, dapat dilihat dengan adanya discretionary accrual (DA) 

yang positif pada tahun sebelum pelaksanaan IPO dan discretionary accrual (DA) yang 

negatif pasca IPO. Demikian juga indikasi fenomena underpricing yang menyertai 

pelaksanaan IPO bahwa perusahaan yang melakukan IPO cenderung mengalami 

underpricing pada hari pertama perdagangan di bursa. Dan kinerja perusahaan dalam 
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jangka panjang ada indikasi mengalami penurunan setelah melakukan IPO. Ketiga 

fenomena tersebut diduga saling berhubungan, oleh karena itu setelah masing-masing 

fenomena dideteksi menggunakan uji beda sebelum dan sesudah IPO, maka analisis 

beikutnya melihat keterkaitan dengan melakukan uji korelasi ketiga fenomena tersebut. 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan jawaban terhadap permasalahan-

permasalahan yang menyertai pelaksanaan IPO. 

2.  Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan initial public 

offerings (IPO) di pasar modal Indonesia. Sebanyak 31 perusahaan terpilih sebagai 

anggota sampel dengan unit pengamatan selama 6 tahun yang terdiri dari 3 tahun 

sebelum IPO dan 3 tahun setelah IPO, sehingga ada 186 pengamatan. Pemilihan sampel 

didasarkan pada keriteria-keriteria tertentu (purposive), yaitu: (1) perusahaan yang 

diteliti adalah perusahaan yang melakukan IPO antara tahun 1990 sampai dengan 2001; 

(2) data yang ada lengkap untuk tahun 1988 (tiga tahun sebelum IPO tahun 1990) 

sampai dengan tahun 2004 (tiga tahun setelah IPO tahun 2001).   

3.  Variabel dan Pengukuran 

Variabel dalam penelitian ini adalah earnings management, underpricing, 

kinerja saham, kinerja keuangan.  Definisi dan pengukuran masing-masing variabel 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Variabel Earnings Management  

Earnings management adalah merupakan intervensi langsung manajemen dalam 

proses pelaporan keuangan dengan maksud mendapat keuntungan atau manfaat tertentu, 

baik bagi manajer maupun perusahaan. 

Dalam penelitian ini earnings management diukur dengan proxy discretionary 

accruals (DA). Penggunaan DA sebagai proxy earnings management mangacu pada 

penelitian Healy (1985) dan Dechow et. al. (1996).  Selain itu pengukuran dengan DA 

saat ini telah dipakai secara luas untuk menguji earnings management hypothesis. 

Model yang digunakan untuk menghitung DA adalah sebagai berikut : 

DAit = TAit – NDAit

Keterangan : 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t 

TAit = Total accruals i pada tahun t 
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NDAit = Non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

 

TAit  = 
1

)(

−

−Δ+Δ−Δ−Δ

t

ttttt

A
DeprSTDCashCLCA

 

Keterangan : 

tCAΔ  = Delta current assets (aktiva lancar) pada tahun t-t-1 

tCLΔ  = Delta current liabilities (utang lancar) pada tahun t-t-1

tCashΔ  = Delta cash and cash equivalent (kas dan setara kas) pada tahun t-t-1

tSTDΔ  = Delta debt included in current liabilities (hutang jangka panjang  

                      yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun) pada tahun t-t-1 

 

Deprt = Depreciation and amortization expense (biaya depresiasi dan  

                       amortisasi) pada tahun t 

 

At-1 = Total assets (total aktiva) 1 tahun sebelum t 

 

Perhitungan Non Discretionary Accruals (NDA) dalam penelitian ini berbeda 

dengan perhitungan NDA yang dilakukan oleh Dechow et.al (1996).  Dechow 

menggunakan perhitungan dengan periode estimasi lebih dari 10 tahun.  Karena 

keterbatasan data, maka penelitian ini menggunakan metode perhitungan NDA yang 

lebih sederhana, yaitu Industry Adjusted Model seperti yang dilakukan oleh 

Widyaningdyah (2001).  Model ini menggunakan asumsi yang sama dengan market 

adjusted model dalam menghitung return skuritas.   

Analog dengan market adjusted modal, maka NDA berdasarkan industry 

adjusted model berasumsi bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi NDA pada 

tahun t adalah total accrual market (dalam hal ini industri yang tercatat di BEJ).  Model 

ini dapat menggunakan ukuran tendensi sentral dalam aplikasinya, baik mean maupun 

median.  Industry Adjusted Model dapat dirumuskan sebagai berikut:        

NDAit  =  Mean atau Median (TAtIND) 

 
Keterangan: 

NDAit = Non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

TAtIND = Total Accruals Industry 

 

2) Variabel Underpricing 
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Underpricing dalam penelitian didefinisikan sebagai penentuan harga saham di 

pasar perdana lebih rendah daripada harga di pasar sekunder untuk saham yang sama. 

Underpricing diukur dengan initial return yang dikembangkan oleh Alli dan Yung 

(1994) dan Ernyan dan Husnan (2002), merupakan return awal yang diterima oleh 

investor yaitu selisih antara harga penutupan saham (closing price) pada hari pertama 

perdagangan di bursa dengan harga di pasar perdana dibagi dengan harga perdana. 

Secara formal dinyatakan, 

Initial Return =   (Harga Penutupan di hari pertama bursa – harga perdana) 

              Harga Perdana 

 

Untuk menghindari bias karena pengaruh magnitude pembaginya, maka digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 Rit = ln(Pi,t/Pi,t-1) 
Keterangan: 

Rit  adalah return saham i pada hari ke t,  

Pi,t  adalah harga saham i pada hari ke t, 

Pi,t-1  adalah harga saham i pada hari ke t-1 (harga perdana) 

 

3) Variabel Kinerja Perusahaan 

Variabel kinerja perusahaan adalah hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

setelah melakukan IPO.  Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan sebagai  

kinerja keuangan dan kinerja saham.  Kinerja keuangan merefleksikan kinerja 

fundamental perusahaan dan akan diukur dengan menggunakan data fundamental 

perusahaan. Sedangkan kinerja saham akan mereflekesikan kinerja pasar perusahaan 

dan akan diukur dengan menggunakan nilai pasar saham perusahaan yang beredar di 

pasar modal. 

a. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan diukur dengan liquidity ratio, leverage ratio, profitability 

ratio, turnover ratio, valuation ratio, yaitu: 

a) Liquidity diukur menggunakan current ratio (CR), yaitu: aktiva lancer dibagi 

hutang lancer. 
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b) Leverage diukur menggunakan debt to equity ratio  (DER), yaitu: total hutang 

dibagi total modal. 

c) Profitability diukur menggunakan  return on equity (ROE), yaitu net income 

dibagi dengan equity.   

d) Turnover diukur menggunakan total assets turnover (TAT), yaitu penjualan 

dibagi dengan total aktiva. 

e) Valuation diukur menggunakan price to earning ratio (PER), yaitu harga pasar 

saham rata-rata dibagi laba perlembar saham (earning 

 per share = EPS). 

b. Kinerja Saham 

Kinerja saham dibagi menjadi kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang.  

Kinerja jangka pendek diukur menggunakan return harian dengan metode sederhana 

(mean adjusted model.  

Model Kinerja Saham Jangka Pendek 

Kinerja jangka pendek ini diukur dengan rata-rata return selama akhir bulan 

saat/setelah IPO.  Untuk menghitung return ini digunakan persamaan seperti mengukur 

underpricing sebagai berikut: 

Rit = [(Pi,t – Pi,t-1)/ Pi,t-1] 

Untuk menghindari bias karena pengaruh magnitude pembaginya, maka digunakan 

rumus sebagai berikut: 

Rit = ln(Pi,t/Pi,t-1) 
Keterangan: 

Rit  adalah return saham i pada hari ke t,  

Pi,t  adalah harga saham i pada hari ke t, 

Pi,t-1  adalah harga saham i pada hari ke t-1 (harga perdana) 

 

Model Kinerja Saham Jangka Panjang 

Kinerja jangka panjang ini diukur menggunakan abnormal return (AR) dengan 

mean adjusted model. Kinerja tahun pertama, tahun kedua, dan  tahun ketiga setelah 

IPO, secara formal model pengukurannya adalah: 

ARi,t = Ri,t – Ri,t1,t2

 Keterangan: 

 ARi,t adalah abnbormal return saham i pada tahun ke t 
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 Ri,t adalah return saham i pada bulan ke t 

 Ri,t1,t2  adalah rata-rata return saham i pada tahun ke t 

 

 Untuk mendapatlkan gregate return, maka return dikalkulasi dengan model 

cumulative abnormal return (CAR) sebagai berikut: 

                              n 

CARi,t1,t2 =  ∑ ARi,t  

                  t=1

 

HASIL-HASIL PENELITIAN 

1. Pengujian Hipotesis 1 (H1)   

Untuk menguji hipotesis1 menggunakan uji beda Paired Sample Test yaitu 

menguji kemampuan generalisasi rata-rata dua sample yang tidak saling berhubungan 

(Sugiyono 2002).  Uji beda dua rata-rata dengan menggunakan paired sample test untuk 

membandingkan discretionary accruals (DAit) perusahaan sebelum IPO dengan 

discretionary accruals (DAit) perusahaan setelah IPO.  

Jika benar ada perbedaan discretionary accruals (DAit), maka t-test dan 

wilcoxon test akan mengindikasikan bahwa DAit) perusahaan sebelum IPO lebih tinggi 

dibandingkan discretionary accruals (Dait) perusahaan setelah IPO.  Wilcoxon test 

digunakan untuk mengetahui besarnya selisih angka yang bertanda negatif dan angka 

yang bertanda positif dengan tingkat keyakinan 5 persen.  Ketentuan untuk pengambilan 

keputusan bila signifikansi < 0,05 maka H0 ditolah dan Ha diterima. 

Secara skematis, analisis terhadap periode waktu dalam pengujian earnings 

management ditunjukkan dalam gambar 1 berikut: 

Inset Gambar 1 di Sini 
 

Uji perbedaan menunjukkan rata-rata DA adalah positif yang diperkuat oleh uji 

Wilcoxon Signed Ranks, pengujian ini dapat membuktikan hipótesis 1 (H1) dinyatakan 

bahwa “Perusahaan yang melaksanakan IPO terindikasi melakukan kebijakan earnings 

management beberapa tahun sebelum  pelaksanaan IPO dengan cara memainkan 

komponen-komponen accruals”. Hasi pegujian selengkapnya tampak  pada tabel 1 dan 

tabel 2 di bawah ini: 
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Inset Tabel 1 di Sini 

Inset Tabel 2 di Sini 

 

Rata-rata nilai DA positif mengindikasikan bahwa perusahaan yang 

melaksanakan IPO terindikasi melakukan kebijakan earnings management tiga tahun 

sebelum  pelaksanaan IPO dan tiga tahun setelah pelaksanaan IPO dengan cara 

memainkan komponen-komponen accruals. Temuan ini sejalan dengan Gumanti 

(2001); Setiawati (2002); Ihalauw dan Afni (2002); dan bertentangan dengan temuan 

Tiono (2004), bahwa earnings management  pada periode satu tahun setelah IPO tidak 

terbukti adanya kebijakan earnings management. Namun secara umum  perusahaan 

terbukti kuat melakukan earnings management baik periode sebelum IPO maupun 

periode setelah IPO. 

Namun jika dilihat perbedaan DA sebelum pelaksanaan IPO dan setelah 

pelaksanaan IPO, perbedaannya tidak signifikan (tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa  

perusahaan masih melanjutkan kebijakan earnings management sampai tiga tahun 

setelah IPO.   

Inset Tabel 3 di Sini 

 

2. Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan uji beda One Sample Test  

apakah initial return (Ri,t) berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata  initial 

return (Rt) selama pengamatan.  One sample test digunakan untuk melihat  nilai 

underpricing selama pengamatan pada hari pertama perdagangan di bursa.  Apakah  

nilai underpricing tersebut benar-benar berbeda dari nilai estimasi.  Ketentuan untuk 

pengambilan keputusan bila signifikansi < 0,05 maka H0 ditolah dan Ha diterima. 

Jika benar nilai saham mengalami underpricing pada hari pertama perdagangan 

di bursa, maka rata-rata initial return (Rt) adalah positif.  Sebaliknya jika nilai saham 

tidak mengalami underpricing, maka rata-rata initial return (Rt) adalah negatif. 

Hasil pengujian underpricing yang menggunakan initial return (Rt) telah 

membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan 
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IPO mengalami underpricing pada hari pertama ketika saham diperdagangkan di pasar 

sekunder (pasar modal).  

Rata-rata initial return pada hari pertama perdagangan di pasar modal   adalah 

positif (tanda*), bahkan terjadi return positif sampai bulan ketiga masa perdagangan, 

setelah itu terjadi penurunan return pada akhir tahun (Desember). 

Hasilnya tampak pada tabel 4 dan tabel 5 di bawah ini:   

Inset Tabel 4 di Sini 

Inset Tabel 5 di Sini 

 

Hasil pengujian ini didukung dengan pengujian One Sample Test (tabel 5), 

bahwa perbedaan return hari pertama perdangan dengan nilai estimasinya (rata-rata 

return) adalah sigifikan. Perbedaan return akhir bulan kedua dan ketiga tidak signifikan, 

sedangkan nilai return akhir tahun adalah signifikan.  

Jika dikaitkan dengan rata-rata return hari pertama, return bulan kedua, return 

bulan ketiga yang positif dan return akhir tahun yang negatif, maka indikasi adanya 

underpricing dan kecenderungan penurunan kinerja pasar pada akhir tahun adalah 

terbukti.   

Penelitian ini memperoleh dukungan dari  temuan Aggarwal, et al. (1993)  

bahwa kineja IPO dalam jangka pendek menunjukkan terjadinya underpricing, tetapi 

dalam jangka panjang menunjukkan terjadinya return yang negatif.   Husnan (1996); 

Ernyan dan Husnan (2002)  menunjukkan bahwa penawaran perdana memberikan 

initial return yang positif dan signifikan untuk semua kelompok perusahaan.  

Beberapa alasan diberikan oleh peneliti tardahulu bahwa perusahaan 

menggunakan underpricing sebagai suatu mekanisme untuk menandai kualitas 

perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan melakukan underpricing saham-saham 

perdananya akan memberikan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak melakukan underpricing (Allen dan 

Faulhaber 1989; Grinblatt dan Hwang 1989; Welsch 1989).  Bon, et al. (1993) 

menunjukkan ada perbedaan sistematis dalam kinerja saham perdana dari saham baru 

yang dikeluarkan bila ada perbedaan tujuan motif dari mempublik. Tingkat 

underpricing secara signifikan lebih tinggi bila perusahaan memandang mempublik 
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sebagai sumber terakhir pendanaan, daripada keinginan pemegang saham untuk 

mendeversifikasikan kepemilikan mereka. 

   Ada pula yang memberi penjelasan bahwa underpricing terjadi karena  faktor 

asimetric information (Baron, 1986; Fock, 1986) atau merupakan fungsi peningkatan 

ketidakpastian sebelumnya yang dialami oleh pasar yang dihubungkan dengan 

persetujuan penjamin emisi (Beatty dan Ritter, 1986). 

 3.  Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Untuk menguji hipotesis 3 (H3) dilakukan melalui dua langkah, yaitu:  

1. Menguji kinerja keuangan (jangka panjang) dengan menggunakan uji beda Paired 

Sample Test   untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum IPO dan kinerja 

keuangan 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 yang bertanda negatif dan 

angka yang bertanda positif dengan tingkat keyakinan 5 persen. Ketentuan untuk 

pengambilan keputusan bila signifikansi < 0,05 maka H0 ditolah dan Ha diterima. 

Secara skematis, analisis terhadap periode waktu dalam pengujian kinerja sama 

dengan pengujian earnings management (H1) di atas (gambar 1).   

2. Menguji kinerja saham (jangka pendek) dengan menggunakan uji beda One Sample 

Test  apakah initial return (Ri,t) berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata  

initial return (Rt) selama pengamatan.  One sample test digunakan untuk melihat 

kinerja saham selama pengamatan pada akhir bulan pertama, akhir bulan kedua, 

akhir bulan ketiga, dan seterusnya. Apakah  initial return (Ri,t) tersebut benar-benar 

berbeda dari nilai estimasi.  Jika benar kinerja saham mengalami penurunan, maka 

rata-rata initial return (Rt) adalah negatif.  Ketentuan untuk pengambilan keputusan 

bila signifikansi < 0,05 maka H0 ditolah dan Ha diterima. 

Secara skematis, analisis terhadap periode waktu dalam pengujian kinerja saham 

jangka pendek ditunjukkan dalam gambar 2 berikut: 

Inset Gambar 2 di Sini 
 

Hasil pengujian perbedaan kinerja keuangan sebelum IPO dan sesudah IPO 

membuktikan hipotesis ketiga (H3) bahwa  ”perusahaan yang melaksanakan IPO 



                                                                                                                         
     

AKPM-03   18 

mengalami penurunan kinerja keuangan dan kinerja saham dalam jangka panjang (satu 

atau beberapa tahun) setelah IPO”. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 dan 

tabel 7 di bawah ini: 

Inset Tabel 6 di Sini 

Inset Tabel 7 di Sini 

 

Secara umum tidak ada perbedaan signifikan kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah IPO, hanya dua rasio keuangan yang berbeda yaitu CR tahun pertama IPO 

dengan CR tahun ke tiga dan TAT tahun pertama dengan TAT tahun ketiga.  Namun 

demikian ada trend penurunan kinerja keuangan, hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengujian Wilcoxon Signed Ranks pada tabel 7. Rata-rata kinerja keuangan lebih rendah 

dibanding sebelum IPO.  

Hasil penelitian ini memperoleh pembenaran dari Pratiwi dan Kusuma (2001) 

mereka menemukan bahwa kinerja IPO jangka pendek (tiga bulan) adalah positif dan 

kinerja jangka panjang (dua puluh empat bulan) adalah negatif. Bukti ini menunjukkan 

bahwa dalam jangka panjang telah terjadi penurunan kinerja (underperformance). 

Demikian pula Nasirwan (2002) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam jangka 

panjang mengalami penurunan, namun penurunannya relatif kurang tajam untuk saham 

perusahaan yang dikelola oleh underwriter yang mempunyai reputasi tinggi. Temuan ini 

juga memperoleh dukungan dari Carter (1998) bahwa kinerja saham dalam jangka 

panjang cenderung menurun. Sementara  kinerja pasar menunjukkan ada perbedaan 

return sebelum IPO dengan return hari pertama perdagangan di Bursa Efek (tabel 5), 

dan ada kecenderungan menurun setelah IPO terutama pada akhir tahun. 

Sehubungan dengan temuan ini, beberapa peneliti terdahulu mempunyai 

argumentasi bahwa suatu penjelasan mengenai fenomena penurunan kinerja 

(underperformance) adalah adanya hipotesis asimetri informasi (Senbert dan Guiness, 

1992) dalam Rosyati dan Sabeni (2002), informasi asimetris terjadi antara perusahaan 

emiten dengan underwriter (Baron, 1982) atau antara informed investor dan uninformed 

investor (Rock, 1986).   

Beberapa penelitian menghubungkan penurunan kinerja dengan konsep windows 

of opportunity dan agency theory (Alderson dan Betker, 1997; Trail dan Vos, 2001).  
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Secara konseptual, dalam windows opportunity manajemen berusaha memanfaatkan 

kesempatan pada saat mengetahui pasar telah menilai perusahaan secara overvalue.  

Sementara dalam agency theory, manajemen mamanfaatkan asimetri informasi karena 

kesuperiorannya dalam menguasai informasi dibandingkan pasar.   

4.  Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Untuk menguji hipotesis 4 (H4) menggunakan anaisis korelasi product moment 

(pearson’s), yaitu untuk menguji hubungan antara earnings management, underpricing, 

kinerja keuangan dan kinerja saham.  Koefisien korelasi (r) di gunakan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara ketiga variabel, yaitu: earnings management, 

underpricing, kinerja keuangan dan kinerja saham.  Ketentuan untuk pengambilan 

keputusan bila signifikansi < 0,05 maka H0 ditolah dan Ha diterima. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel earnings 

management, underpricing secara umum tidak signifikan. Secara keseluruhan peneliti 

tidak dapat membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan ada hubungan antara 

kebijakan earnings management, fenomena underpricing, dan penurunan kinerja 

keuangan dan kinerja saham dalam jangka panjang (satu atau beberapa tahun) setelah 

IPO. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini. 

Inset Tabel 8 di Sini 

Hanya terdapat satu variabel yang hubungannya signifikan positif yaitu 

hubungan underpricing dengan kinerja saham. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa 

perusahaan melakukan underpricing saham-saham perdananya akan memberikan 

kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, dibandingkan dengan perusahaan lain 

yang tidak melakukan underpricing.  Bon, et al. (1993) menunjukkan ada perbedaan 

sistematis dalam kinerja saham perdana dari saham baru yang dikeluarkan bila ada 

perbedaan tujuan motif dari mempublik. Tingkat underpricing secara signifikan lebih 

tinggi bila perusahaan memandang mempublik sebagai sumber terakhir pendanaan, 

daripada keinginan pemegang saham untuk mendeversifikasikan kepemilikan mereka. 
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SIMPULAN 

Rata-rata nilai discretionary accrual (DA) positif mengindikasikan bahwa 

perusahaan yang melaksanakan IPO terindikasi melakukan kebijakan earnings 

management tiga tahun sebelum  pelaksanaan IPO dan tiga tahun setelah pelaksanaan 

IPO dengan cara memainkan komponen-komponen accruals. Namun jika dilihat 

perbedaan DA sebelum pelaksanaan IPO dan setelah pelaksanaan IPO, perbedaannya 

tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa  perusahaan masih melanjutkan kebijakan 

earnings management sampai tiga tahun setelah IPO.   

Hasil pengujian underpricing yang menggunakan initial return (Rt) telah 

membuktikan   bahwa perusahaan yang melaksanakan IPO mengalami underpricing 

pada hari pertama ketika saham diperdagangkan di pasar sekunder (pasar modal).  Rata-

rata initial return pada hari pertama perdagangan di pasar modal  adalah positif,  bahkan 

terjadi return positif sampai bulan ketiga masa perdagangan, setelah itu terjadi 

penurunan return pada akhir tahun (Desember). 

Hasil pengujian perbedaan kinerja keuangan sebelum IPO dan sesudah IPO 

tidak ada perbedaan yang signifikan, namun perusahaan yang melaksanakan IPO 

mengalami penurunan kinerja keuangan dan kinerja saham dalam jangka panjang (satu 

atau beberapa tahun) setelah IPO.  Sementara  kinerja pasar menunjukkan ada 

perbedaan return sebelum IPO dengan return hari pertama perdagangan di Bursa Efek, 

dan ada kecenderungan menurun setelah IPO terutama pada akhir tahun. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel earnings 

management, underpricing secara umum tidak signifikan. Secara keseluruhan peneliti 

tidak dapat membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan ada hubungan antara 

kebijakan earnings management, fenomena underpricing, dan penurunan kinerja 

keuangan dan kinerja saham dalam jangka panjang (satu atau beberapa tahun) setelah 

IPO. 

 

IMPLIKASI PENELITIAN 

Penelitian ini berusaha mendeteksi fenomena yang menyertai kebijakan IPO. 

Dengan diketahuinya indikasi-indikasi earnings management, underpricing, dan kinerja 

perusahaan, dapat dipakai sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 
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khususnya kalangan stakeholder, dalam  rangka mengawasi kebijakan-kebijakan 

manajemen.   

Sehubungan dengan itu maka beberapa saran dan implikasi dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Implikasai Teoritis  

Literatur-literatur keuangan menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan 

IPO didorong oleh motif-motif tertentu, misalnya memperoleh sumber pendanaan, 

manaikkan nilai perusahaan, dan motif mempublik. Dalam rangka menaikkan  nilai 

perusahaan, manajemen melakukan kebijakan earnings management dengan cara 

memainkan komponen-komponen accrual. Selain itu perusahaan menggunakan 

underpricing sebagai suatu mekanisme untuk menandai kualitas perusahaan (Allen dan 

Faulhaber 1989; Grinblatt dan Hwang 1989; Welsch 1989). Sehingga  berdampak pada 

kinerja perusahaan pasca IPO.  

Berhubungan dengan itu hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif, karena ketiga fenomena dikaji secara bersama-sama, sekalipun 

belum mampu membuktikan keterkaitan ketiganya (earnings managemen, undepricing, 

dan penurunan kinerja). Penelitian ini juga memberikan kontribusi pengujian ulang 

terhadap penelitian terdahulu  mengenai  kebijakan earnings manegement dan 

underpricing.  

b. Implikasi Terhadap Kebijakan Internal Perusahaahn 

Melihat hasil-hasil penelitian ini, bagi menejemen perusahaan hendaknya 

memberikan  perhatian  khusus terhadap fenomena underpricing dan penurunan kinerja 

jangka panjang, karena temuan penelitian ini membuktikan rata-rata initial return pada 

hari pertama perdagangan di pasar modal  adalah positif,  bahkan terjadi return positif 

sampai bulan ketiga masa perdagangan, setelah itu terjadi penurunan return pada akhir 

tahun (Desember). Apabila terjadi keadaan tersebut maka perusahaan gagal memperoleh 

dana yang maksimum dari pelaksanaan IPO.  

Oleh karena itu dalam penentuan harga saham perdana perusahaan (emiten) 

sangat berkepentingan untuk menetapkan harga yang maksimum untuk harga saham 

perdana dari perusahaannya. Harga saham pada penawaran perdana ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dengan penjamin emisi efek 
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(underwriter) sebagai pihak yang membutuhkan dana, emiten sebaiknya berusaha 

memperoleh  harga perdana tinggi.    

c. Implikasi Terhadap Penelitian Lain 

Penelitian ini telah menghasilkan temuan-temuan yang cukup menarik, 

terutama hasil kajian terhadap tiga fenomena sekaligus yang menyertai kebijakan IPO.  

Dan ada satu fenomena yang belum bisa dibuktikan oleh peneliti yaitu keterkaitan kitiga 

fenomena.  Oleh karena itu peneliti lain dapat memperluas periode kajian, memperbaiki 

pengukuran-pengukuran variabel dan cara pegujiannya.   Dengan pengembangan 

penelitian berikutnya diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian yang ada.   

 

KETERBATASAN PENELTIAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat replikasi.  Keterbatasan 

tersebut antara lain: periode peramalan relatif pendek, terutama sebelum IPO yang 

hanya tersedia data 3 tahun sebelum IPO, model perhitungan dicretionary accrual dan 

total accrual yang masih sederhana, dan faktor-faktor yang diteliti sebagaian besar 

bersifat kuantitatif. 
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TABEL 

Tabel 1: Diskripsi Rata-Rata Discretionary Accruals (DA) 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 DAsebelumIPO .0105564* 62 .07409857 .00941053 

  DAsetelahIPO .0105278* 62 .07408502 .00940881 

Keterangan: *positif ada indikasi earnings management 

Sumber: Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory Bursa Efek Jakarta tahun 1988 s/d 2004 

 

Tabel 2: Uji Wilcoxon Signed Ranks DA 

 

  

  

N Mean Rank Sum of Ranks 

DAsetelahIPO - 

DAsebelumIPO 
Negative Ranks 

28(a) 27.54 771.00 

  Positive Ranks 34(b) 34.76 1182.00 
  Ties 0(c)   
  Total 62   

Keterangan: 

a  DAsetelahIPO < DAsebelumIPO 

b  DAsetelahIPO > DAsebelumIPO 

c  DAsetelahIPO = DAsebelumIPO 

Sumber: Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory Bursa Efek Jakarta tahun 1988 s/d 2004 

 

Tabel 3: Uji Perbedaan Dua Rata-rata DA (Paired Samples Test) 
 

Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference       
  

  

        Lower Upper       

 

DAsebelumIPO - 

DAsetelahIPO 

.00002855 .00030658 .00003894 -.00004931 .00010640 .733 61 .466 

Sumber: Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory Bursa Efek Jakarta tahun 1988 s/d 2004 

 

Tabel 4: Diskripsi Rata-Rata Initial Return    
 

   Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
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N 

H.Perdana 31 100.0 10700.0 3924.194 3109.5718

H.Sekunder 31 115.00000 11000.00000 4091.1290323 3347.04489306

H.Bulan2 31 115.00000 11000.00000 4333.5483871 3313.42501388

H.Bulan3 31 100.00000 11100.00000 4373.2258065 3330.19732858

H.Akhir.Th 31 70.00000 11000.00000 3873.8709677 2932.81398139

RATA2.RETURN 31 .05881 .05881 .0588100* .00000000

RETURN1 31 -.91629 .26585 .0134736* .23183779

RETURN2 31 -.82098 2.19722 .1175586* .49566526

RETURN3 31 -.8210 2.0794 .126467* .4924274

RETURN4 31 -3.5756 2.6391 -.121357 1.0366725

Valid N (listwise) 31      

Keterangan: * terjadi underpricing 

Sumber: Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory Bursa Efek Jakarta tahun 1988 s/d 2004 

 

Tabel 5: Uji Perbedaan One Sample Initial Return 
 

  Test Value = 0.00327 

  t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

          Lower Upper 

RETURN1 -3.087 30 .004* -.12852640 -.2135652 -.0434876 

RETURN2 1.321 30 .196 .11760003 -.0642115 .2994115 

RETURN3 1.430 30 .163 .12650005 -.0541238 .3071239 

RETURN4 -2.107 30 .044* -.39235743 -.7726120 -.0121029 

Keterangan: * signifikan 

Sumber: Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory Bursa Efek Jakarta tahun 1988 s/d 2004. 

 

 

Tabel 6: Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Kinerja Keuangan (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 CR1 - CR2 1.71000 6.56189 1.17855 -.69692 4.11692 1.451 30 .157 

Pair 2 CR1 - CR3 2.09839 6.53635 1.17396 -.29917 4.49594 1.787 30 .084 

Pair 3 CR1 - CR4 2.40000 6.33394 1.13761 .07669 4.72331 2.110 30 .043 
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Pair 4 DER1 - DER2 -.40548 1.36999 .24606 -.90800 .09703 -1.648 30 .110 

Pair 5 DER1 - DER3 -1.39000 4.07998 .74490 -2.91349 .13349 -1.866 29 .072 

Pair 6 DER1 - DER4 -.26516 7.14010 1.28240 -2.88417 2.35385 -.207 30 .838 

Pair 7 ROE1 - ROE2 27.14677 102.16359 18.34912 -10.32713 64.62068 1.479 30 .149 

Pair 8 ROE1 - ROE3 26.61323 97.41851 17.49688 -9.12017 62.34662 1.521 30 .139 

Pair 9 ROE1 - ROE4 10.83226 77.02114 13.83340 -17.41932 39.08384 .783 30 .440 

Pair 10 TAT1 - TAT2 -.01774 .16564 .02975 -.07850 .04302 -.596 30 .555 

Pair 11 TAT1 - TAT3 -.05548 .17782 .03194 -.12071 .00974 -1.737 30 .093 

Pair 12 TAT1 - TAT4 -.14387 .30063 .05399 -.25414 -.03360 -2.665 30 .012 

Pair 13 PER1 - PER2 7.25226 42.05985 7.55417 -8.17542 22.67993 .960 30 .345 

Pair 14 PER1 - PER3 -7.90419 122.87192 22.06845 -52.97398 37.16559 -.358 30 .723 

Pair 15 PER1 - PER4 4.61935 38.87666 6.98245 -9.64072 18.87943 .662 30 .513 

Sumber: Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory Bursa Efek Jakarta tahun 1988 s/d 2004. 

 

Tabel 7: Uji Wilcoxon Signed Ranks Kinerja Keuangan    
    

  

  
N Mean Rank Sum of Ranks 

RATA2.KEUANGAN2 - 

RATA2.KEUANGAN1 

Negative Ranks 
23(a) 16.74 385.00 

  Positive Ranks 7(b) 11.43 80.00 

  Ties 1(c)   

  Total 31   

RATA2.KEUANGAN3 - 

RATA2.KEUANGAN1 

Negative Ranks 
22(d) 16.50 363.00 

  Positive Ranks 8(e) 12.75 102.00 

  Ties 0(f)   

  Total 30   

RATA2.KEUANGAN4 - 

RATA2.KEUANGAN1 

Negative Ranks 
22(g) 16.55 364.00 

  Positive Ranks 9(h) 14.67 132.00 

  Ties 0(i)   

  Total 31   

a  RATA2.KEUANGAN2 < RATA2.KEUANGAN1 

b  RATA2.KEUANGAN2 > RATA2.KEUANGAN1 

c  RATA2.KEUANGAN2 = RATA2.KEUANGAN1 

d  RATA2.KEUANGAN3 < RATA2.KEUANGAN1 

e  RATA2.KEUANGAN3 > RATA2.KEUANGAN1 

f   RATA2.KEUANGAN3 = RATA2.KEUANGAN1 

g  RATA2.KEUANGAN4 < RATA2.KEUANGAN1 

h  RATA2.KEUANGAN4 > RATA2.KEUANGAN1 

i   RATA2.KEUANGAN4 = RATA2.KEUANGAN1 
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Tabel 8: Hubungan Dicretionary Accruals, Underpricing, Kinerja Perusahaan   
    TOTA 

DA 

UNDER- 

PRICING 

KINERJA. 

KEUANGAN 

KINERJA. 

SAHAM 

TOTAL.DA Pearson Correlation 1 .128 -.042 .132 

  Sig. (2-tailed)  .157 .647 .143 

  N 124 124 124 124 

UNDERPRICING Pearson Correlation .128 1 -.140 .997(**) 

  Sig. (2-tailed) .157  .120 .000 

  N 124 124 124 124 

KINERJA.KEUANGAN Pearson Correlation -.042 -.140 1 -.133 

  Sig. (2-tailed) .647 .120   .142 

  N 124 124 124 124 

KINERJA.SAHAM Pearson Correlation .132 .997(**) -.133 1 

  Sig. (2-tailed) .143 .000 .142  

  N 124 124 124 124 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Sumber: Friedlan (1994) dan Gumanti (2002) 

Gambar 1: Skema Analisis Periode Waktu dalam  

                  Pengujian earnings management 
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Gambar 2: Skema Analisis Periode Waktu dalam    Pengujian Kinerja Saham Jangka Pendek 


