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ABSTRACT
This study aims to prove that IPO firms are involved in earnings management, and also to discover  
the impact of earnings management to firm’s value at IPO and also to post-IPO firm’s average EVA 
growth. This study includes 39 samples of firms doing IPO in Indonesia between 2000-2003 and  
uses one sample t-test and multiple regression method. The result of this study proves that IPO firms  
are involved in earnings management, and the earnings management is positively related to firm’s 
value at IPO and negatively related to post-IPO firm’s average EVA growth. 
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LATAR BELAKANG PENELITIAN

Laba  merupakan  ukuran  yang  merangkum  kinerja  sebuah  perusahaan  yang  disusun 

berdasarkan basis akrual. Laba menjadi penting karena banyak pihak yang menggunakannya sebagai 

tolak  ukur  untuk  mengevaluasi  kinerja  perusahaan  (Dechow,  1994).  Meskipun terdapat  ukuran-

ukuran lain  yang  juga digunakan untuk mengevaluasi  kinerja  perusahaan,  seperti  return saham, 

Economic Value Added (EVA), dan Cash Flow from Operation (CFO), namun laba tetap berperan 

penting di mata para praktisi dan akademisi dunia bisnis. 

Laba  terlahir  dari  sebuah  proses  akuntansi  yang  memberikan  kebebasan  bagi  para 

penyusunnya untuk memilih metode akuntansi.  Manajer dapat menggunakan kebijakannya untuk 

menetapkan waktu dan jumlah dari pendapatan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan (Assih et  

al., 2005).  Mengingat  pentingnya  peranan  laba  dalam  berbagai  proses  pengambilan  keputusan, 

terdapat  tendensi  bagi  manajer  untuk  mempengaruhi  laba  yang  dilaporkan  perusahaan  dengan 

berbagai motif tertentu, yang dikenal dengan nama manajemen laba atau earnings management. 

Dari  sekian  banyak  peristiwa  yang  identik  dengan  praktik  manajemen  laba,  keberadaan 

praktik manajemen laba pada peristiwa penawaran saham umum perdana atau IPO menarik untuk 

diteliti. Sepanjang tahun 2002-2007, BAPEPAM dan LK telah mencatat 85 aksi penawaran saham 

umum  perdana  di  Indonesia.  Aksi  ini  terbilang  cukup  intens  jika  dibandingkan  aksi  korporasi 

lainnya, misalkan merger dan akuisisi.
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Pada  saat  perusahaan  pertama  kali  menawarkan  saham  umumnya  ke  publik,  terdapat 

ketidakseimbangan  informasi  yang  tinggi  antara  investor  dengan  perusahaan  yang  menawarkan 

saham (emiten). Rao (1993) menyatakan bahwa pada periode sebelum terjadinya IPO, hampir tidak 

ada pemberitaan  apapun mengenai  perusahaan yang bersangkutan baik di  media  massa  maupun 

media elektronik. Adanya keterbatasan informasi yang dimiliki para investor mengharuskan mereka 

untuk mengandalkan laporan keuangan yang ada untuk melakukan penilaian atas kinerja emiten 

sebelum IPO dan juga menilai kemungkinan terjadinya manajemen laba. Manajer dapat menyusun 

laporan keuangan dengan memilih metode akuntansi atau akrual yang akan meningkatkan laba, dan 

laba yang tinggi diharapkan akan dihargai tinggi oleh investor berupa harga penawaran yang tinggi 

(Assih  et al., 2005). Dengan asumsi demikian, diperkirakan bahwa praktik manajemen laba yang 

dilakukan pada saat IPO dimaksudkan untuk mendongkrak harga saham perdana. 

Berkaitan  dengan  kinerja,  saat  ini  terdapat  ukuran-ukuran  yang  digunakan  untuk 

mengevaluasi  kinerja  perusahaan,  salah  satunya  adalah  economic  value  added (EVA).  Berbagai 

literatur  kini  menyatakan  bahwa  nilai  EVA  terbukti  telah  mengungguli  ukuran  kinerja  lainnya 

seperti CFO, NI, dan return saham. EVA terbukti mampu menjelaskan perubahan dalam nilai pasar 

lebih baik dari yang dijelaskan oleh earnings. Pergerakan EVA selama 5 tahun mampu menjelaskan 

55% pergerakan  nilai  pasar  selama  5  tahun,  sednagkan pergerakan  laba  selama  5  tahun  hanya 

menjelaskan 24% perubahan pada nilai pasar selama 5 tahun (O’Byrne, 1996). 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu,  maka dalam penelitian ini  akan menganalisis 

mengenai  keberadaan praktik  manajemen laba  menjelang penawaran saham umum perdana atau 

IPO.  Juga  akan  dilakukan  pengujian  untuk mengetahui  apakah  manajemen  laba  itu  dilakukan 

sebagai sebuah tindakan oportunistik untuk mendapatkan harga saham yang tinggi pada penawaran 

perdana, atau justru sebagai sebuah sinyal informasi privat yang dimiliki perusahaan terkait kinerja 

perusahaan  di masa  lalu  dan  estimasi  kinerja  perusahaan  di masa  yang  akan  datang.  Kinerja 

perusahaan pada penelitian ini akan difokuskan pada EVA. Hal ini  diputuskan mengingat masih 

sedikitnya  penelitian  yang menggunakan EVA sebagai  tolak ukur kinerja perusahaan khususnya 

2



dalam  konteks  penelitian  mengenai  manajemen  laba  dan  juga  karena  keunggulan  EVA 

dibandingkan pengukuran kinerja perusahaan lainnya. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Manajemen laba dapat digambarkan sebagai perilaku manajemen dalam memilih kebijakan 

akuntansi  tertentu,  atau melalui  penerapan aktivitas  tertentu,  yang bertujuan mempengaruhi  laba 

untuk mencapai sebuah tujuan spesifik (Scott,  2009). Menurut teori keagenan, manajemen selalu 

berusaha untuk memaksimumkan fungsi utilitasnya.  Mengingat manajemen memiliki  keleluasaan 

untuk memilih salah satu kebijakan akuntansi dari prinsip yang berlaku umum, maka wajar saja jika 

kemudian  muncul  pemikiran  bahwa  manajemen  akan  memilih  metode  akuntansi  yang  secara 

spesifik  akan  membantu  manajemen  dalam  meraih  tujuannya. Kebijakan  akuntansi  dalam 

manajemen laba terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah  pemilihan  kebijakan 

akuntansi  sedangkan kelompok kedua adalah penggunaan akrual diskresioner. Akrual diskresioner 

sering digunakan sebagai ukuran manajemen laba. 

Salah satu motivasi yang dapat menjadi pemicu munculnya manajemen laba adalah motivasi 

untuk  memanfaatkan  kegiatan  Initial  Public  Offering  (IPO)  sebagai  sebuah  kondisi  asimetri 

informasi  dalam rangka  mendapatkan  harga  saham  perdana  yang  tinggi  (Scott,  2009).  Hughes 

(1986)  membuktikan  bahwa informasi  yang  tercantum pada  laporan  keuangan,  seperti  misalnya 

angka  net  income,  akan  memberikan  sinyal  bagi  investor  dalam memprediksi  nilai  perusahaan. 

Konsekuensinya, manajemen memiliki insentif untuk menggunakan manajemen laba sebagai sarana 

menciptakan  nilai  laba  yang  lebih  besar  pada  saat  menjelang  perusahaan  melakukan  IPO guna 

mendapatkan nilai saham perdana yang tinggi. 

Friedlan (1994) berhasil membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan IPO cenderung 

melakukan kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba melalui penggunaan akrual pada periode 

laporan keuangan terakhir menjelang peristiwa IPO. Beberapa peneliti terdahulu (Assih et al., 2005; 

Amin, 2007; dan Aharony et al., 1993) juga berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan 

manajemen laba pada periode menjelang IPO dengan menggunakan komponen akrual diskresioner 
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Dalam penelitian ini, akrual diskresioner merupakan proksi dari tindakan manajemen laba. 

Adapun  akrual  diskresioner  dapat  timbul  dalam  bentuk  total  akrual  (total  accrual  earning 

management/TAEM)  dan  modal  kerja  akrual  (working  capital  accrual  earning  management/ 

WCEM). Hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1a : Perusahaan yang melakukan IPO menerapkan manajemen laba yang meningkatkan 

laba melalui komponen total akrual diskresioner pada periode menjelang terjadinya 

IPO.

H1b : Perusahaan yang melakukan IPO menerapkan manajemen laba yang meningkatkan 

laba melalui  komponen  modal  kerja  akrual  diskresioner  pada  periode  menjelang 

terjadinya IPO. 

Menurut  Gumanti  (2000),  go  public adalah  salah  satu  cara  perusahaan  yang  sedang 

berkembang  untuk  memperoleh  tambahan  dan  dalam  rangka  membiayai  ekspansi  usaha.  Oleh 

karena  itu,  agar  saham yang  ditawarkan  dapat  diserap  pasar,  maka  pemilik  perusahaan  dituntut 

untuk  dapat  menunjukkan  bahwa  perusahaannya  memiliki  prospek.  Dengan  asumsi  bahwa 

manajemen  laba  digunakan  oleh  manajemen  sebagai  tindakan  oportunistik  untuk  mendapat 

keuntungan  yang  sebesar-besarnya  pada  saat  IPO,  maka  diduga  ada  hubungan  positif  yang 

signifikan  antara  variabel  akrual  diskresioner  baik  dari  model  total  akrual  maupun  modal  kerja 

akrual  dengan nilai  perusahaan perdana.  DuCharme et  al. (2001)  menemukan  hubungan positif 

antara komponen akrual diskresioner dari model total akrual dan modal kerja akrual dengan nilai 

perusahaan saat IPO. Hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2a : Manajemen laba yang dilakukan perusahaan pada periode menjelang IPO melalui 

komponen  total  akrual  diskresioner  memiliki  hubungan  positif  dengan  nilai 

perusahaan saat IPO. 

H2b : Manajemen laba yang dilakukan perusahaan pada periode menjelang IPO melalui 

komponen modal kerja akrual diskresioner memiliki hubungan positif dengan nilai 

perusahaan saat IPO.

Jika  manajemen  laba  yang  dilakukan  sebelum IPO  adalah  sebuah  tindakan  oportunistik 

untuk mencapai tujuan tertentu, maka secara teoritis perusahaan tidak akan mampu mempertahankan 

kinerja  perusahaan  pasca-IPO  sebaik  pada  saat  IPO.  Penggunaan  akrual  diskresioner  untuk 

manajemen laba sesungguhnya memiliki normanya sendiri, yakni accruals reverse. Jika perusahaan 
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mencatat akrual dalam jumlah tertentu pada tahun ini sehingga mengakibatkan nilai laba menjadi 

lebih  tinggi,  maka  pada  periode-periode  selanjutnya  nilai  akrual  tersebut  akan  berbalik  dan 

menjadikan nilai laba perusahaan mengecil. Penggunaan akrual untuk melakukan manajemen laba 

hanya mampu membuat perusahaan menunda mencatat laba yang lebih kecil. 

Beberapa peneliti terdahulu berhasil membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara  manajemen  laba  sebelum IPO dengan  kinerja  perusahaan  pasca-IPO.  Teoh  et  al. (1998) 

menemukan perusahaan yang secara lebih agresif melakukan manajemen laba sebelum IPO akan 

mengalami  penurunan  nilai  rata-rata  return saham yang  lebih  buruk  daripada  perusahaan  yang 

konservatif. Sementara itu Assih et al. (2005) menemukan bahwa ROA perusahaan pasca-IPO akan 

menurun  pada  perusahaan-perusahaan  yang  melakukan  manajemen  laba  menjelang  IPO.  Maka 

diduga adanya hubungan negatif antara manajemen laba yang dilakukan sebelum IPO dengan proksi 

kinerja perusahaan dalam penelitian ini,  yakni rata-rata pertumbuhan EVA perusahaan. Sehingga 

hipotesis ketiga yang akan diuji adalah:

H3a :  Manajemen  laba  yang  dilakukan  perusahaan  melalui  komponen  total  akrual 

diskresioner  pada  periode  sebelum  IPO  berpengaruh  negatif  pada  rata-rata 

pertumbuhan nilai EVA perusahaan pasca-IPO. 

H3b : Manajemen laba yang dilakukan perusahaan melalui komponen modal kerja akrual 

diskresioner  pada  periode  sebelum  IPO  berpengaruh  negatif  pada  rata-rata 

pertumbuhan nilai EVA perusahaan pasca-IPO.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Hipotesis  1a-1b  akan  diuji  dengan  menggunakan  uji  beda  pada  komponen  akrual 

diskresioner (baik total akrual maupun modal kerja akrual). Sedangkan untuk menjawab hipotesis 

2a-2b akan digunakan regresi berganda:

     (1a)
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     (1b)
Dimana:
Vi,t = harga penawaran dikalikan dengan jumlah saham beredar setelah IPO
CFOi,t-1 = arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun fiskal terakhir sebelum IPO
TAUMAi,t-1 = komponen  akrual  non-diskresioner  yang  didapat  dari  model  total  akrual  (TAC) 

dikurangi dengan komponen total kerja akrual diskresioner (TAEM)
WCUMAi,t-1 = komponen  akrual  non-diskresioner  yang  didapat  dari  model  modal  kerja  akrual 

(WAC) dikurangi dengan komponen modal kerja akrual diskresioner (WCEM)
TAEMi,t-1 = komponen akrual diskresioner dari model total akrual
WCEMi,t-1 = komponen akrual diskresioner dari model modal kerja akrual
ROi = α +  ln  (1-α),  dimana  α adalah  proporsi  jumlah  saham  beredar  yang  tetap 

dipertahankan oleh pemilik perusahaan setelah terjadinya IPO
GSAi,t-1 = pertumbuhan nilai penjualan (sales) selama tahun fiskal terakhir sebelum IPO
AUi  = variabel dummy untuk kualitas auditor
UWi = variabel dummy untuk kualitas underwriter
e = nilai regression disturbance, atau error term
Adapun ekspektasi tanda koefisien adalah a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a4 > 0, a5 > 0, a6 > 0, a7 > 0, b1 > 0, b2 > 
0, b3 > 0, b4 > 0, b5 > 0, b6 > 0, b7 > 0

Sedangkan model  pengujian  yang  digunakan  untuk  meneliti  hubungan  manajemen  laba 

adalah sebagai berikut:

(2a)

(2b)

Dimana:
Avg∆EVA = nilai rata-rata pertumbuhan EVA sepanjang t (tahun terjadinya IPO) hingga t+2
SWCEM = penjumlahan dari komponen WCEMt danWCEM t-1
TAEM = penjumlahan dari komponen TAEMt dan TAEM t-1
SIZE = ukuran perusahaan yang diproksikan dengan nilai logaritma Total Aset pada tahun 

fiskal terakhir sebelum IPO
SGR = tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan (sales growth rate) selama tahun fiskal 

terakhir sebelum IPO yang dihitung sebagai (Salest-1 – Sales t-2) / Sales t-2

Adapun ekspektasi tanda koefisien hasil regresi adalah a1< 0, a2 > 0, a3 > 0, b1 < 0, b2 > 0, b3 > 0.

Definisi Variabel

1. Manajemen  Laba. Metode  pengukuran  TAEM  dilakukan  dengan  menggunakan  model 

Jones (1991), yang dimodifikasi oleh Dechow et al. (1995): 

 

Dimana:
TACi,t = nilai total akrual perusahaan i pada tahun t
Ai,t-1 = nilai total aset perusahaan i  pada tahun t-1
∆REVi,t      = penjualan bersih perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan  nilai 

       piutang bersih perusahaan i pada  tahun t-1
∆TRi,t    = piutang dagang perusahaan i pada tahun t dikurangi degan nilai piutang 
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          bersih perusahaan i pada  tahun t -1
PPE i,t = nilai aset tetap (property, plant, equipment) perusahaan i pada tahun t
α0, α1, dan α2 = parameter
eit = error term

WCEM  melambangkan  komponen  laba  yang  dikelola  melalui  modal  kerja berdasarkan 

diskresi manajemen: 

Dimana:
WCAi,t = modal kerja akrual perusahaan i pada tahun t

2. Nilai  Perusahaan  Perdana  (V).  Diperoleh  dari  hasil  perkalian  antara  harga  penawaran 

(offering price) saham perdana perusahaan saat IPO dengan jumlah saham yang ditawarkan 

ke  publik  pada  saat  IPO.  Dalam  pengujian  ini  variabel  V  dinyatakan  dalam  nilai 

logaritmanya. 

3. Arus  Kas Kegiatan Operasi  (CFO).  Adalah  arus  kas  dari  aktivitas  operasi  perusahaan 

dibagi dengan nilai total aset pada tahun fiskal terakhir sebelum IPO. 

4. Proporsi  Kepemilikan  Saham  yang  Ditahan  (RO). Retained  Ownership (RO)  adalah 

proporsi total saham beredar yang masih ada pada pemilik asli setelah IPO. 

5. Kualitas Auditor (AU). Kualitas auditor merupakan variabel dummy yang akan mendapat 

nilai 1 jika auditor yang digunakan termasuk lima besar KAP di Indonesia periode 2000-

2003 dan 0 jika sebaliknya. 

6. Kualitas Underwriter (UW). UW adalah variabel dummy yang bernilai 1 jika pelaksana 

penjamin emisi efek yang digunakan termasuk ke dalam penjamin emisi efek dengan total 

emisi  saham terbesar dari  seluruh perusahaan yang menjadi  sampel  (5 besar),  dan 0 jika 

sebaliknya. 

7. Tingkat  Pertumbuhan  Penjualan  (GSA/SGR). Tingkat  pertumbuhan  penjualan  yang 

diukur dalam penelitian ini  adalah tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan pada tahun 

fiskal terakhir sebelum IPO. 
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8. Kinerja Perusahaan Pasca-IPO. Kinerja perusahaan pasca-IPO diukur menggunakan rata-

rata pertumbuhan nilai EVA selama 3 tahun terhitung dari tahun terjadinya IPO hingga 2 

tahun pasca-IPO. Nilai rata-rata pertumbuhan EVA selama tahun IPO hinga 2 tahun pasca 

IPO pada  penelitian  ini  mayoritas  diperoleh  melalui  hasil  perhitungan  kerjasama  SWA-

MAKSI UI-MarkPlus yang selalu dipublikasikan tiap tahunnya  mulai  tahun 2000 hingga 

tahun 2005 oleh majalah SWA. Untuk sampel yang diikutsertakan dalam penelitian namun 

masih ada nilai EVA yang tidak tersedia, maka dilakukan penghitungan sendiri nilai EVA 

tersebut dengan menggunakan metode yang digunakan SWA dan MAKSI UI serta Mark 

Plus  dalam menghitung  EVA.  Untuk  memastikan  konsistensi  pengukuran,  dilakukan  uji 

korelasi antara nilai EVA yang dihitung tim SWA-MAKSI UI-MarkPlus dengan nilai EVA 

yang dihitung sendiri menggunakan metodologi yang sama. Uji korelasi menunjukkan nilai 

EVA  yang  dihitung  sendiri  oleh  peneliti  dan  nilai  EVA yang  dihitung  oleh  tim  SWA-

MAKSI UI-MarkPlus memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dan signifikan, yakni 0.96. 

Variabel rata-rata pertumbuhan EVA telah dibagi dengan total aset pada tahun fiskal terakhir 

sebelum IPO. 

9. Variabel  Akumulasi  Manajemen Laba Sebelum IPO. Tindakan manajemen laba  yang 

dilakukan pada tahun-tahun sebelum IPO diukur menggunakan variabel STAEM (komponen 

manajemen laba dari total akrual) dan variabel SWCEM (komponen manajemen laba dari 

modal kerja akrual). Kedua variabel itu didapat melalui persamaan berikut

Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria emiten yang dijadikan sampel adalah: 1) Perusahaan yang IPO sepanjang tahun 2000 

hingga 2003, 2) tidak termasuk dalam industri keuanga, dan real estat  properti, 3) memiliki  tangal 

tutup buku 31 Desember, 4) memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 1998-2005, 5) 
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memiliki data harga penawaran saham dan jumlah saham yang dijual pada saat IPO, 6) memiliki 

nilai EVA yang dipublikasikan di majalah SWA mulai tahun IPO hingga 2 tahun pasca IPO (2000-

2005)  minimal  selama  2  periode  pengamatan,  7)  memiliki  data  lengkap  auditor  dan  pelaksana 

penjamin emisi  efek yang digunakan saat IPO, dan 8) memiliki  nilai beta yang dapat diakses di 

Reuters. Secara keseluruhan sampel terdiri dari 39 perusahaan dari berbagai macam industri. 

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif - Nilai Akrual 

Variabel t Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TAC t-1 -26,311 810,873 35,731 140,683

t-2 -364,422 159,005 -10,371 69,086
WCA t-1 -19,590 2,223,718 102,175 356,910

t-2 -358,980 198,695 -5,708 86,041
TAUMA t-1 -0.5980 0.7842 -0.0950 0.1970
TAEM t-1 -0.9574 1.9751 0.1538 0.4356

t-2 -1.562 13.3324 0.5683 2.3161
WCUMA t-1 -0.3079 6.1294 0.3140 1.1460
WCEM t-1 -5.6949 1.0597 0.0642 1.1199

t-2 -96.2471 2.8287 -3.0773 15.5675
TAC = nilai total akrual (dalam jutaan rupiah). WCA = nilai  working capital accrual (dalam jutaan rupiah).  TAEM 
adalah  komponen  total  akrual  diskresioner.  TAUMA  =  komponen  total  akrual  non-diskresioner,  didapat  dari 
penghitungan Total  Accrual  – TAEM. WCEM adalah komponen modal kerja akrual  diskresioner,  WCUMA adalah 
komponen modal kerja akrual non-diskresioner. 

Dapat dilihat pada tabel 1, nilai total akrual diskresioner mengalami peningkatan rata-rata 

dari t-2 hingga t-1. Pola peningkatan tersebut juga terjadi pada komponen modal kerja akrual. Untuk 

rata-rata nilai total akrual diskresioner (TAEM) menunjukkan penurunan rata-rata sepanjang tahun t-

2 hingga t-1.  Rata-rata  nilai  TAEM yang positif  mengindikasikan  adanya  pola  manajemen laba 

dalam bentuk peningkatan laba oleh perusahaan yang akan IPO. Sementara untuk modal kerja akrual 

diskresioner,  terlihat  adanya  pola  peningkatan  WCEM dari  tahun t-2  hingga  tahun t-1.  Adanya 

peningkatan  rata-rata  ini  mengindikasikan  bahwa  perusahaan  yang  akan  IPO  cenderung  untuk 

melakukan pengelolaan laba, baik melalui akrual secara total maupun modal kerja akrual. 

Pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam pengujian 

model ini memiliki rentang yang cukup besar baik dari segi jumlah saham yang ditawarkan maupun 
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dari  segi  harga  penawaran  saham  perdana.  Juga  dapat  dilihat  bahwa  64%  sampel  perusahaan 

menggunakan  jasa KAP yang  tergolong ke  dalam  The Big  Five,  sementara  hanya  43% sampel 

perusahaan saja yang memakai jasa underwriter yang termasuk lima besar (versi penelitian ini). 

Tabel 2 Statistik Deskriptif - Model Nilai Perusahaan IPO

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation
V 7.8 2,527.77 127.82 404.38

CFO -315.7 314.55 19.442 89.93
TAUMA -0.5980 0.7842 -0.0950 0.1970
TAEMt-1 -0.9574 1.9751 0.1538 0.4356
WCUMA -0.3079 6.1294 0.3140 1.1460
WCEMt-1 -5.6949 1.0597 0.0642 1.1199

RO -1.7000 0.0000 -0.6121 0.4124
GSA -0.4100 32.2400 2.2936 5.8087
AU 0.0000 1.0000 0.6410 0.4860
UW 0.0000 1.0000 0.4359 0.5024

V = nilai perkalian harga penawaran saham perdana dan jumlah saham yang dijual ke publik saat IPO (dalam milyaran 
rupiah).  CFO =  nilai  arus  kas  kegiatan  operasi  (dalam milyaran  rupiah).  TAUMA = komponen  total  akrual non-
diskresioner, TAEM = komponen total akrual diskresioner. WCUMA = komponen modal kerja akrual non-diskresioner. 
WCEM = komponen modal kerja akrual diskresioner, RO = variabel kepemilikan saham yang tidak dijual ke masyarakat 
umum. GSA = variabel pertumbuhan nilai penjualan. AU dan UW adalah variabel  dummy yang dikenakan terhadap 
auditor dan  underwriter. AU diberi nilai 1 jika auditor yang digunakan termasuk kedalam 5 besar KAP di Indonesia 
periode  2000-2003,  dan  0  jika  sebaliknya.  UW  diberi  nilai  1  jika  underwriter yang  digunakan  termasuk  5  besar 
underwriter berdasarkan nilai total emisi saham, dan diberi nilai 0 jika sebaliknya.

Selanjutnya  pada  tabel  3  dapat  dilihat  rata-rata  nilai  EVA sepanjang tahun t  hingga t+2 

mengalami penurunan yang  cukup besar.  Hal ini  mengindikasikan bahwa pengelolaan laba yang 

dilakukan perusahaan pada periode menjelang terjadinya IPO tidak dapat mempertahankan kinerja 

perusahaan pasca-IPO. Terjadinya penurunan ini juga mungkin disebabkan karena EVA merupakan 

metode  pengukuran  kinerja  yang  belum  diimplementasikan  secara  luas  pada  tahun  2000-2003, 

sehingga rata-rata perusahaan di Indonesia belum mengetahui mengenai EVA, akibatnya nilai EVA 

tidak  menjadi  perhatian  manajemen. Variabel  ukuran  perusahaan yang  diproksikan  dengan nilai 

logaritma total aset perusahaan menunjukkan rentang ukuran perusahaan yang tidak terlalu berbeda 

jauh, sehingga dapat dikatakan perusahaan yang menjadi sampel penelitian berada pada ukuran yang 

relatif sama. 

Tabel 3 Statistik Deskriptif - Model Kinerja Perusahaan Pasca-IPO
Variabel t Minimum Maximum Mean Std. Deviation

EVA t -264.27 111.61 -11.83 50.05
t+1 -167.90 167.02 -21.92 52.01
t+2 -548.82 263.21 -19.47 111.54

STAEM t -1.739 13.739 0.7221 2.4381
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SWCEM t -95.187 3.237 -3.0130 15.4405
SIZE t 9.8640 12.7610 11.0143 0.6653
SGR t -0.4070 32.2420 2.2936 5.8091

EVA = variabel kinerja perusahaan yang menjadi variabel terikat yang akan diteliti dalam model ini (dalam milyaran 
rupiah). STAEM = variabel akumulasi total akrual diskresioner yang dilakukan perusahaan pada t-1 dan t-2. SWCEM = 
variabel  akumulasi  modal  kerja  akrual  diskresioner  yang  dilakukan  perusahaan  pada  t-1  dan  t-2.  SIZE  =  ukuran 
perusahaan yang diproksikan dengan nilai logaritma total aset perusahaan. SGR = variabel pertumbuhan nilai penjualan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian Manajemen Laba Menjelang IPO

Tabel  4 menunjukkan hasil  pengujian hipotesis  1a dan juga hipotesis  1b.  Hipotesis  H1a 

tidak ditolak, sehingga  membuktikan  adanya  praktik  manajemen  laba  yang  meningkatkan  laba 

melalui penggunaan komponen total akrual diskresioner pada periode menjelang terjadinya IPO. 

Tabel 4 Hasil Pengujian Manajemen Laba Sebelum IPO
Variabel t-hitung Prob. (1 tailed) Keterangan
TAEM 2,205     0,017** H1a tidak ditolak
WCEM 0,939 0,176 H1b ditolak

** Signifikan pada level α=5%

Sebaliknya, dengan menggunakan komponen modal kerja akrual diskresioner (WCEM) pada 

periode satu tahun menjelang IPO, pengujian hipotesis tidak mendapatkan hasil yang sesuai dugaan 

(hipotesis  H1b  ditolak).  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  manajemen  tidak  menggunakan 

komponen modal kerja akrual untuk melakukan manajemen laba pada periode menjelang IPO.

Dibandingkan  dengan  hasil  pengujian  hipotesis  H1a,  pengujian  hipotesis  H1b  ini 

menunjukkan  bahwa  manajemen  lebih  memilih  menggunakan  komponen  total  akrual,  yang 

melibatkan tidak hanya komponen modal kerja tapi juga komponen-komponen lain dil uar modal 

kerja.  Kemungkinan  manajemen  tidak  melakukan  pengelolaan  laba  pada  jangka pendek dengan 

menggunakan komponen modal kerja ini terjadi karena manajemen tidak ingin perilaku manajemen 

laba yang mereka lakukan cepat terdeteksi apabila melakukannya melalui komponen modal kerja 

yang sifatnya jangka pendek. Oleh karenanya manajemen memilih untuk menggunakan diskresinya 

melalui total akrual. Hasil pengujian ini berhasil mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Friedlan (1994), Assih  et al.  (2005), Amin (2007), dan Aharony  et al. (1993). Pengujian ini 

juga berhasil membuktikan bahwa manajemen memiliki tendensi kuat untuk melakukan manajemen 

laba, khususnya melalui komponen total akrual diskresioner pada periode menjelang terjadinya IPO. 
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Pengujian Pengaruh Manajemen Laba Menjelang IPO terhadap Nilai Perusahaan Perdana 

Setelah mengeluarkan  outlier dari  sampel  yang digunakan, akhirnya  persamaan 2a hanya 

diuji menggunakan total 35 sampel dan persamaan 2b hanya diuji menggunakan total 36 sampel. 

Sebelum melakukan regresi,  kedua persamaan juga telah melewati  pengujian asumsi klasik yang 

meliputi heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas dan normalitas. 

Model  pengujian  variabel  yang  mempengaruhi  nilai  perusahaan  IPO  dengan  melihat 

pengaruh  komponen  total  akrual  memiliki  nilai  adjusted  R-squared 38,7% (Tabel  5).  Nilai 

probabilita  F  menunjukkan  model  tersebut  signifikan  dalam  secara  keseluruhan.  Variabel 

independen  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  persamaan  ini,  yakni  komponen  total  akrual 

diskresioner (TAEM), menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan dengan pembentukan 

nilai  perdana  perusahaan.  Maka  kesimpulannya  hipotesis  H2a  tidak  dapat  ditolak.  TAEM 

terbentuk  karena  manajemen  menggunakan  kewenangannya  untuk  memilih  metode  akuntansi 

tertentu  (yang diperbolehkan menurut  PSAK) untuk  mencapai  tujuan tertentu  dari  penyampaian 

informasi dalam laporan keuangan perusahaan. 

Tabel 5  Hasil Regresi Model 1 Nilai Perusahaan IPO 
Persamaan 1 : 

V = a0 + a1 CFO + a2 TAUMA + a3 TAEM +
 a4 RO + a5 GSA + a6 AU + a7 UW + ui,t 

Variabel Ekspektasi Tanda Koefisien t-Statistic p-value
C 10,048 0,765     0,000 ***

CFO + 0,877 1,810 0,082 *
TAUMA + 1,256 2,252  0,033 **
TAEM + 1,73 2,352  0,026 **

RO + 0,134 0,956      0,347
GSA + 0,041 2,154 0,040 **
AU + 0,368 2,908   0,007 ***
UW + 0,311 2,518 0,018 **

Adjusted R-Squared = 0,387, Prob. F = 0,003649*
*** Signifikan pada tingkat α = 1%
** Signifikan pada tingkat α = 5%
* Signifikan pada tingkat  α = 10%

Dari sudut pandang Opportunistic Earnings Management (OEM), hubungan positif antara 

variabel TAEM dan nilai perusahaan perdana (V) mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan 
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manajemen laba dengan tujuan oportunistik,  yaitu  untuk meningkatkan nilai  perdana perusahaan 

saat IPO. Sedangkan dari sudut pandang Informative Earnings Management (IEM), manajemen laba 

yang  dilakukan  perusahaan  menjelang  IPO  ini  juga  dapat  disinyalir  sebagai  sebuah  janji  dari 

manajemen  akan  kinerja  perusahaan  yang  baik  di  masa  yang  akan  datang.  Jika  manajemen 

melakukan IEM, maka manajemen menggunakan informasi privat yang dimiliki dengan motivasi 

untuk menyampaikan earning power sesungguhnya dari perusahaan kepada para pengguna laporan 

keuangan.  Pengungkapan  informasi  privat  oleh  manajemen  dalam  laporan  keuangan  melalui 

penggunaan  komponen  total  akrual  diskresioner  ini  akan  direspon  secara  positif  melalui 

kepercayaan para calon investor terhadap harga saham perdana yang ditawarkan calon emiten. 

Gul  et  al. (2003) menyatakan jika  manajemen  laba  dilakukan  dengan  motivasi  untuk 

menyampaikan  inside  information kepada  investor  maka  dalam  jangka  panjang  kinerja  aktual 

perusahaan  akan  semakin  mendekati  tingkat  kinerja  yang  dilaporkan,  dan  para  investor  akan 

semakin  meningkatkan  kepercayaannya  pada  nilai  kinerja  yang  dilaporkan.  Sebaliknya,  jika 

manajemen laba dilakukan dengan motivasi untuk menunda pengakuan kinerja yang buruk maka 

dalam jangka panjang kinerja aktual perusahaan tidak akan mendekati nilai kinerja yang dilaporkan, 

dan para investor akan semakin tidak mempercayai  laporan manajemen pada laporan keuangan. 

Apakah manajemen laba yang pada pengujian hipotesis 2a ini terbukti telah dilakukan manajemen 

melalui  komponen total  akrual  diskresioner  dilatarbelakangi  oleh motif  IEM ataupun OEM, hal 

tersebut  akan  dibuktikan  lebih  lanjut  pada  pengujian  hipotesis  kinerja  perusahaan  pasca-IPO 

(hipotesis 3a-3b). 

Variabel kontrol CFO terbukti signifikan mempengaruhi nilai perusahaan saat IPO secara 

positif.  Hal  ini  sesuai  dengan  DuCharme  et  al. (2001)  dan  Hughes  (1986). Variabel  TAUMA 

menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan nilai perusahaan IPO. Komponen total akrual 

non-diskresioner adalah total akrual yang terbentuk tidak karena diskresi manajemen, tetapi lebih 

karena hal-hal yang berada di luar kekuasaan manajemen, sehingga  akrual non-diskresioner yang 

tinggi  kemungkinan  timbul  sebagai  akibat  dari  pertumbuhan  perusahaan  yang  tinggi  pula. 

Pertumbuhan perusahaan yang tinggi inilah yang dinilai sebagai sesuatu yang menjual dan mampu 
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memberikan sinyal akan kinerja perusahaan yang baik di masa yang akan datang. Hasil ini sesuai 

dengan temuan DuCharme et al. (2001).

Hubungan  yang  tidak  signifikan  ditemukan  antara  variabel  kontrol  RO  (retained 

ownership/proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham awal atau pengusaha) dengan nilai 

perdana perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian DuCharme et al. (2001), Petersen 

(2007),  maupun Scholes  (1972).  Namun hasil  ini  sesuai  dengan pendapat Pardede (2006),  yaitu 

hanya ada tiga faktor utama yang pada kenyataannya benar-benar diperhitungkan dalam IPO, yaitu 

valuasi perusahaan melalui perhitungan rasio dan proyeksi laporan keuangan, perbandingan dengan 

harga  saham  perdana  perusahaan  yang  berada  dalam  industri  sejenis,  serta  biaya  yang  harus 

dikeluarkan emiten untuk menyewa underwriter.

Variabel kontrol GSA menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan variabel V. 

Hasil ini sesuai dengan prediksi. Pertumbuhan penjualan merupakan sinyal yang baik atas nilai laba 

dan dividen yang akan dibagikan perusahaan dimasa yang akan datang. Hubungan positif yang ini 

juga sesuai oleh hasil penelitian DuCharme et al. (2001).

Untuk variabel kontrol auditor, hasil regresi menunjukkan hubungan positif yang signifikan. 

Hal ini dapat terjadi karena auditor yang memiliki reputasi baik akan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan  sehingga  bisa  merepresentasikan  atau  memberi  sinyal  atas  kualitas  perusahaan  yang 

sesungguhnya. Hasil ini sesuai dengan Beatty (1989), dalam DuCharme et al. (2001).

Variabel  kontrol  terakhir  adalah  variabel  underwriter (UW).  Hasil  regresi  menunjukkan 

menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara variabel UW dengan V.  Hubungan 

positif  ini  terjadi karena  perusahaan  menggunakan  underwriter yang  berkualitas  dan  memiliki 

reputasi  baik  untuk  meyakinkan  para  calon  investor  bahwa  kondisi  asimetri  informasi  telah 

diminimalisir semaksimal mungkin. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh DuCharme 

et al. (2001) dan juga Balvers et al. (1988).

Model  pengujian  variabel  yang  mempengaruhi  nilai  perusahaan  IPO  dengan  melihat 

pengaruh komponen modal kerja akrual memiliki koefisien determinasi 33% (Tabel 6). Selain itu, 
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nilai  probabilita  F  dalam  persamaan  menunjukkan  model  tersebut  signifikan  dalam  secara 

keseluruhan. 

Variabel  yang  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ini,  yakni  komponen  modal  kerja 

akrual  diskresioner  (WCEM),  terbukti  tidak  signifikan  mempengaruhi  pembentukan  nilai 

perusahaan perdana saat IPO (hipotesis H2b ditolak). Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

DuCharme et  al. (2001.  Alasan yang  dapat  menjelaskan  hubungan yang  tidak  signifikan  antara 

WCEM dan V pada  penelitian  ini  adalah  manajemen  tidak  melakukan pengelolaan  laba  jangka 

pendek pada modal  kerja  akrual  pada saat  sebelum IPO, tetapi  manajemen lebih  berfokus pada 

pengelolaan laba secara total. Hasil ini konsisten dengan hasil pengujian hipotesis 1b sebelumnya. 

Perusahaan  yang  sedang  melakukan  IPO  akan  mendapat  banyak  perhatian  dari  para  investor, 

sehingga wajar bila perusahaan menghindari pengelolaan laba melalui komponen modal kerja yang 

bersifat jangka pendek dimana akan lebih cepat terdeteksi pada periode selanjutnya. 

Tabel 6 Hasil Regresi Model Nilai Perusahaan IPO 2

Persamaan 2 :
V = b0 + b1 CFO + b2 WCUMA + b3 WCEM + 

b4 RO + b5 GSA + b6 AU + b7 UW + ui,t

Variabel Ekspektasi Tanda Koefisien t-Statistic p-value (1 tail)
C 10,023 0,442 0,000

CFO + 0,201 1,087    0,086 *
WCUMA + -0,001 -0,001 0,999
WCEM + 0,021 0,127 0,899

RO +    -0,092 -0,515 0,610
GSA + 0,006 0,528 0,601  
AU + 0,425 2,623      0,014 **
UW + 0,293 2,048      0,050 **

Adjusted R-Squared = 0,330, Prob. F = 0,008447*
** Signifikan pada tingkat α = 5%
* Signifikan pada tingkat  α = 10%

Variabel kontrol CFO terbukti signifikan mempengaruhi nilai perusahaan perdana saat IPO 

(V).  Penjelasan  untuk  hasil  ini  sama  sesuai  penjelasan  sebelumnya  pada  persamaan  yang 

menggunakan  komponen  TAUMA  dan  TAEM. Variabel  kontrol  komponen  modal  kerja  non-

diskresioner  (WCUMA)  memiliki  koefisien  yang  bertanda  negatif,  tetapi  tidak  signifikan 

mempengaruhi nilai perusahaan perdana saat IPO.  Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 
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DuCharme et al. (2001. Alasan yang dapat menjelaskan insignifikansi hubungan WCUMA dan V 

pada penelitian ini adalah bahwa komponen modal kerja non-diskresioner yang terbentuk karena 

aktivitas operasi perusahaan dalam jangka pendek ini tidak dapat digunakan manajemen perusahaan 

sebagai sinyal akan adanya pertumbuhan. 

Variabel  proporsi  kepemilikan  saham  yang  ditahan  oleh  pemilik  saham  asli  (RO)  juga 

menunjukkan  hasil  yang  tidak  signifikan.  Hasil  ini  konsisten  dengan  hasil  pengujian  model 

sebelumnya. Hubungan yang tidak signifikan juga ditunjukkan oleh variabel pertumbuhan penjualan 

(GSA) terhadap variabel nilai  perusahaan perdana (V). Hasil ini berbeda dari hasil yang didapat 

pada persamaan sebelumnya dan  juga berbeda dengan DuCharme et al. (2001).  Hal ini mungkin 

terjadi karena dalam proses penetapan harga penawaran saham perdana,  perusahaan tidak hanya 

dengan melihat  variabel  pertumbuhan  penjualan  sebagai  variabel  yang  berdiri  sendiri,  tapi  juga 

harus dikaitkan dengan nilai variabel lain. 

Sementara itu, dua variabel kontrol terakhir yakni auditor dan juga underwriter menunjukkan 

hasil  yang  konsisten  dengan  hasil  regresi  menggunakan  persaman  1.  Variabel  auditor  dan 

underwriter terbukti  tetap  berpengaruh  positif  secara  signifikan  dalam  pembentukan  nilai 

perusahaan perdana saat IPO. 

Pengujian Hubungan  Akumulasi  Manajemen  Laba  Menjelang  IPO  terhadap  Nilai  EVA  

Perusahaan Pasca-IPO

Setelah mengeluarkan  outlier dari  sampel  yang digunakan, akhirnya  persamaan 2a hanya 

diuji menggunakan total 38 sampel dan persamaan 2b hanya diuji menggunakan total 35 sampel. 

Model pengujian variabel yang mempengaruhi nilai rata-rata pertumbuhan EVA perusahaan pasca-

IPO dengan melihat pengaruh komponen SWCEM memiliki koefisien determinasi sebesar 36,7% 

(Tabel  7).  Nilai  probabilita  F  dalam  persamaan  menunjukkan  model  tersebut  signifikan  dalam 

menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya secara keseluruhan. 

Tabel 7 Hasil Regresi Model Kinerja Perusahaan Pasca-IPO 1

Persamaan 1 : AvgΔEVA = a0 + a1 STAEM + a2 SIZE + a3 SGR + ui,t 
Variabel Ekspektasi Tanda Koefisien t-Statistic p-value (1 tail)
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C 10,354 0,213      0,832
STAEM - -0,655 -2,638 0,013 **

SIZE + 0,002 0,048      0,096 *
SGR + -0,045 -2,534 0,016 **

Adjusted R-Squared = 0,485, Prob. F = 0,000011*
*** Signifikan pada tingkat α = 1%
** Signifikan pada tingkat α = 5%
* Signifikan pada tingkat α = 10%

Variabel independen yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah STAEM sebagai proksi 

dari  manajemen  laba  yang  terakumulasi  (didapat  dari  penjumlahan  TAEMt-1 dengan  TAEMt-2). 

STAEM  memiliki  koefisien  yang  negatif  dan  terbukti  berhubungan  secara  signifikan  dalam 

mempengaruhi  nilai  rata-rata  pertumbuhan  EVA (H3a tidak dapat  ditolak).  Hubungan negatif 

yang  signifikan ini  menegaskan bahwa manajemen laba  yang dilakukan manajemen  perusahaan 

pada  tahun-tahun  menjelang  IPO  melalui  total  akrual  diskresioner  (STAEM)  adalah  perilaku 

oportunistik yang bertujuan hanya untuk mendapatkan harga penawaran saham perdana yang tinggi. 

Manajamen  laba  yang  dilakukan  perusahaan  pada  tahun-tahun  menjelang  terjadinya  IPO hanya 

bertujuan untuk mendukung harga penawaran saham perdana yang tinggi saat IPO, namun laba itu 

tidak  mencerminkan  kondisi  kinerja  perusahaan  sesungguhnya  pada  saat  IPO.  Sehingga  pada 

periode pasca-IPO akan terjadi accrual reverse yang memaksa kinerja perusahaan pasca-IPO akan 

turun yang kemudian tercermin pada turunnya nilai  rata-rata pertumbuhan EVA. Hasil ini  sesuai 

dengan hasil penelitian DuCharme et al. (2001), dimana variabel STAEM juga berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan pasca-IPO yang diproksikan dengan ROE. 

Variabel kontrol ukuran perusahaan menunjukkan hubungan positif dengan variabel rata-rata 

pertumbuhan EVA. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi. Perusahaan yang memiliki jumlah aset lebih 

besar seharusnya mampu menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan untuk menghasilkan 

nilai NOPAT yang lebih besar. NOPAT yang besar mengarahkan perusahaan untuk memiliki nilai 

EVA yang lebih besar. Selain itu, perusahaan besar memiliki keuntungan karena pada umumnya 

mereka menikmati biaya utang yang rendah. Biaya modal yang kecil menuntun perusahaan untuk 

menikmati nilai EVA yang lebih besar. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Jung et al. (2003). 
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Variabel kontrol tingkat pertumbuhan penjualan (SGR mempengaruhi  secara negatif  nilai 

rata-rata pertumbuhan EVA. Hasil ini berbeda dari ekspektasi yang dibangun.  Alasan yang logis 

untuk menjelaskan hubungan negatif ini adalah adanya indikasi  manajemen laba yang dilakukan 

melalui kegiatan mempercepat pencatatan penjualan. Pada perusahaan yang melakukan manajemen 

laba melalui percepatan pencatatan penjualan, maka nilai penjualan yang dicatat merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari komponen akrual diskresioner yang dalam penelitian ini dianggap sebagai 

proksi  dari  manajemen laba.  Maka sebagai  konsekuensinya,  kinerja  perusahaan pasca-IPO akan 

mengalami penurunan terkait dengan pencatatan penjualan yang dipercepat pada periode sebelum 

terjadinya IPO. 

Tabel 8 Hasil Regresi Model Kinerja Perusahaan Pasca-IPO 2

Persamaan 2 : AvgΔEVA = b0 + b1 SWCEM + b2 SIZE + b3 SGR + ui,t 
Variabel Ekspektasi Tanda Koefisien t-Statistic p-value (1 tail)

C 4,446 0,069 0,945
SWCEM - 0,001 0,719 0,477

SIZE + 0,003 0,049      0,096 **
SGR + -0,025 -4,613        0,001 ***

Adjusted R-Squared = 0,367, Prob. F = 0,000617*
*** Signifikan pada tingkat α = 1%
** Signifikan pada tingkat α = 10%

Pada  tabel  8,  dapat  dilihat  bahwa terdapat  hubungan positif  yang tidak  signifikan  antara 

variabel SWCEM dan variabel rata-rata pertumbuhan EVA selama 2 tahun pasca terjadinya IPO 

(hipotesis  H3b  ditolak).  Meskipun  hasil  penelitian  tidak  berhasil  mendukung  hipotesis  yang 

dibangun, namun temuan ini konsisten dengan hasil uji signifikansi variabel WCEM terhadap nilai 

perusahaan perdana saat IPO. Insignifikansi hubungan antara variabel SWCEM dan variabel rata-

rata pertumbuhan EVA ini dapat terjadi karena kemungkinan pada perusahaan yang menjadi sampel, 

manajemen memang tidak melakukan manajemen laba jangka pendek pada komponen modal kerja. 

Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  adanya  keengganan  manajemen  untuk  melakukan 

pengelolaan laba pada komponen modal kerja kemungkinan ditimbulkan karena manajemen tidak 

ingin perilakunya cepat terdeteksi. Hasil ini juga sesuai dengan DuCharme et al. (2001). 

Sementara  itu,  dua  variabel  kontrol  lain  dalam persamaan  ini,  yakni  ukuran  perusahaan 

(SIZE) dan tingkat pertumbuhan penjualan (SGR) kembali menunjukkan hasil yang sama dengan 
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hasil sebelumnya. Variabel ukuran perusahaan terbukti tetap berpengaruh positif secara signifikan 

dalam pembentukan nilai  perusahaan perdana saat  IPO. Variabel tingkat  pertumbuhan penjualan 

(SGR) juga terbukti tetap berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan pasca-

IPO seperti pada persamaan 1. 
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KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil  analisis  pada  39  perusahaan  yang  IPO  di  Indonesia  untuk  periode  2000-2003 

menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan melakukan manajemen laba  yang meningkatkan 

laba  melalui penggunaan komponen total  akrual diskresioner pada periode satu tahun menjelang 

IPO. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian terdahulu yakni Friedlan (1994), Aharony et  

al. (1993),  Assih  et  al. (2005),  dan  Amin  (2007).  Tetapi tidak  terbukti  perusahaan  melakukan 

manajemen  laba  sebelum IPO  melalui  penggunaan  komponen  modal  kerja  akrual  diskresioner. 

Penggunaan  komponen  total  akrual  diskresioner  lebih  dipilih  manajemen  karena  lebih  bersifat 

jangka panjang dibandingkan komponen modal kerja akrual diskresioner.

Penelitian  ini  menemukan  indikasi  bahwa  tindakan  manajemen  laba  yang  dilakukan 

perusahaan pada saat sebelum IPO adalah sebuah tujuan oportunistik untuk mencapai keuntungan 

sebesar-besarnya  dari  kegiatan  IPO. Hasil  penelitian  menemukan adanya  hubungan positif  yang 

signifikan antara komponen total akrual diskresioner (TAEM) dengan nilai perusahaan perdana saat 

IPO. Hasil ini  berhasil  mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh DuCharme et al. 

(2001).  Namun  demikian  tidak  berhasil  ditemukan  adanya  hubungan  yang  signifikan  antara 

komponen akrual kelolaan yang diperoleh dari model  modal  kerja akrual (WCEM) dengan nilai 

perusahaan perdana saat IPO. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian DuCharme et al. (2001). 

Hasil pengujian yang tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan ini diperkirakan 

terjadi karena perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba melalui komponen total akrual, 

bukan melalui komponen modal kerja akrual seperti yang telah disinggung sebelumnya.

Kesimpulan kedua yang dapat memperkuat dugaan bahwa manajemen laba yang dilakukan 

adalah indikasi adanya tindakan oportunistik terlihat dari hubungan negatif antara manajemen laba 

yang dilakukan perusahaan selama 2 tahun sebelum IPO (STAEM dan SWCEM) dengan rata-rata 

pertumbuhan  nilai  EVA perusahaan pasca-IPO selama  3 tahun dimulai  dari  periode  perusahaan 

melakukan  IPO  hingga  2  tahun  pasca-IPO.  Hasil  ini  mendukung  kesimpulan  penelitian  yang 

dilakukan Teoh et al. (1998), Assih et al. (2005), dan DuCharme et al. (2001). 
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Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  penelitian.  Pertama,  penelitian  ini  hanya 

menggunakan periode pengamatan manajemen laba yang relatif pendek, yakni satu tahun sebelum 

terjadinya  IPO dan  jumlah  sampel  hanya  sebanyak  39  perusahaan. Penelitian  selanjutnya  dapat 

memperpanjang periode penelitian dan menambah jumlah sampel. Kemudian penelitian juga dapat 

dikembangkan dengan tidak hanya menguji komponen akrual diskresioner pada satu tahun sebelum 

IPO, tetapi juga beberapa periode sebelumnya.  Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa secara 

teoritis  manajemen  laba  tidak  hanya  terjadi  pada  satu  periode  pelaporan  saja.  Keterbatasan 

berikutnya adalah  hanya digunakan satu variabel pengukuran kinerja saja yaitu EVA. Penggunaan 

satu  variabel  pengukuran  kinerja  saja  sebenarnya  tidak  cukup  representatif  untuk  mengambil 

kesimpulan secara luas terkait hubungan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan kinerja 

perusahaan pasca-IPO. Menghitung EVA sendiri bukanlah hal yang mudah dan untuk mendapatkan 

data  EVA yang  dihitung  secara  independen  oleh  pihak  lain  juga  memiliki  tantangan  tersendiri. 

Dengan  mempertimbangkan  keterbatasan-keterbatasan  tersebut,  dan  juga  seiring  dengan 

berkembangnya variabel pengukuran kinerja lainnya selain EVA, maka peneliti-peneliti selanjutnya 

diharapkan  dapat  menggunakan  variabel  kinerja  lain  selain  EVA  untuk  mengukur  kinerja 

perusahaan pasca-IPO.  Keterbatasan  lain terkait dengan ragam industri yang diikutsertakan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini tidak melibatkan perusahaan di industri perbankan dan  property real-

estate, karenanya hasil penelitian ini belum dapat digeneralisir semua industri secara umum. Peneliti 

selanjutnya juga dapat mengikutsertakan perusahaan yang IPO dari industri perbankan dan property  

real-estate dengan  menggunakan  model  pengukuran  manajemen  laba  yang  sesuai.  Keterbatasan 

penelitian  yang  terakhir  terkait  dengan  periode  pengamatan  dari tahun  2000-2003.  Perubahan 

kondisi makro ekonomi sepanjang tahun 2000-2003 tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan bias 

terhadap hasil penelitian. 

21



DAFTAR REFERENSI

Aharony,  Joseph,  Chan-Jane  Lin,  dan Martin  P.  Loeb.  “Initial  Public  Offerings,  Accounting 
Choices, and Earnings Management”.  Contemporary Accounting Research, No.10, pp. 61-82. 
1993. 

Ahmad-Zaluki,  N.A.,  Kevin  Campbell,  dan Alan  Goodacre.  “Earnings  Management  in  IPOs  : 
Determinants and Post-IPO Performance.” 2008.  <http://www.ssrn.com/>, diakses tanggal 
28 Januari 2009.

Amin,  Aminul.  “Pendeteksian  Earnings  Management,  Underpricing dan  Pengukuran  Kinerja 
Perusahaan yang Melakukan Kebijakan IPO di Indonesia.”  Simposium Nasional Akuntansi X. 
2007.

Assih, P.,  A.W. Hastuti,  dan  Parawiyati.  “Pengaruh  Manajemen  Laba  pada  Nilai  dan  Kinerja 
Perusahaan.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2 No. 2, pp. 125-144. 2005.

Ayres, F. L. “Characteristics of Firms Electing Early Adoption of SFAS 52.” Journal of Accounting  
and Economics, 8: 143-158. 1986.

Ayres,  F.  L.  “Perception  of  Earnings  Quality:  What  Managers  Need  to  Know.”  Management  
Accounting, pp. 27-29. 1994.

Bachtiar, Yanivi S. “Hubungan Antara Manajemen Laba dengan Tingkat Pengungkapan Laporan 
Keuangan.” Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen FEUI. 2003.

Ball, R. J.,  dan P. Brown. "An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers." Joumal of  
Accounting Research 6:159-178. 1968.

Ball, R.  dan L. Shivakumar. “Earnings Quality at Initial Public Offerings.” Journal of Accounting  
and Economics, No. 45, pp. 324-349. 2008.

Balvers, R. J., B. McDonald,  dan R. E. Miller.  "Underpricing of New Issues and the Choice of 
Auditor as a Signal of Investment Banker Reputation." Accounting Review, 63:605-622. 1988.

Beatty,  R. P.,  dan J. R. Ritter.  "Investment  Banking,  Reputation and the Underpricing of Initial 
Public Offerings." Joumal of Financial Economics 15:213-232. 1986.

Beaver, W. H. "The Information Content of Annual Eamings Announcements: Empirical Research 
in Accounting”. Joumal of Accounting Research, No 6. 1968. 

Blocher, E.J., Chen, K.H. dan Lin, T.W. Cost Management–A Strategic Emphasis. USA: McGraw-
Hill, 1999.

Cahyanto,  YA  Didik.  “Earnings  Management Pada  Perusahaan  Sebelum  dan  Setelah  IPO: 
Penelaahan Kemungkinan Dilakukannya  Window Dressing dan Rekayasa Terhadap  Earning.” 
Tesis, Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi UI. 2003.

Clarkson,  P.M.,  A.  Dontoh,  G.  Richardson,  dan S.  E.  Sefcik.  "Retained  Ownership  and  the 
Valuation of Initial Public Offerings: Canadian Evidence." Contemporary Accounting Research, 
8(1): 115-131. 1991.

DeAngelo, Linda Elizabeth.  “Accounting Numbers As Market Valuation Substitutes:  A Study of 
Management Buyouts of Public Stockholders.” The Accounting Review, Vol. 61, No. 3, pp. 400-
420. 1986.

Dechow, Patricia M. “Accounting Earnings and Cash Flows As Measures of Firm Performance: The 
Role of Accounting Accruals.”  Journal of  Accounting and Economics, No. 18, pp. 3-42. 
1994.

Dechow,P.,  Richard  G.  Sloan,  dan Amy  P.  Sweeney.  “Detecting  Earnings  Management”.  The 
Accounting Review, Vol.70, No.2, pp. 193-225. 1995.

Downes, D. H., dan R. Heinkel. "Signaling and the Valuation of Unseasoned New Issues." Journal  
of Finance, Vol. 37, pp.1-10. 1982.

DuCharme,  Larry  L.,  Paul  H.  Malatesta,  dan Stephan  E.  Sefcik.  “Earnings  Management:  IPO 
Valuation and Subsequent Performance”. Journal of Accounting, Auditing, and Finance, pp. 
369-396. 2001.

Dye,  Ronald  A.  “Earnings  Management  in  An  Overlapping  Generations  Model”.  Journal  of  
Accounting Research, Vol. 26, No. 2, pp. 195-235. 1988.

Friedlan,  John  M.  “Accounting  Choices  of  Issuers  of  Initial  Public  Offerings”. Contemporary 
Accounting Research, Vol. 11, pp. 1-31. 1994. 

22



Guenther,  D. A. "Eamings Management  in Response to Corporate  Tax Rate Changes: Evidence 
from the 1986 Tax Reform Act." Accounting Review, 69: 230-243. 1994.

Gul,  Ferdinand  A.,  Sidney  Leung,  dan Bin  Srinidhi.  “Informative  and  Opprotunistic  Earnings 
Management and The Value Relevance of Earnings: Some Evidence on The Role of IOS”. 
2003. 

Gumanti,  Tatang  Ary.  “Earnings  Management :  Suatu  Telaah  Pustaka.”  Jurnal  Akuntansi  dan 
Keuangan, Vol. 2 No. 2, pp. 104-115. 2000.

Gunawan, Eric. “Penerapan EVA Sebagai Salah Satu Alternatif Pengukuran Kinerja Manajemen”. 
Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi FEUI. 2002.

Healy, P. M. “The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions”. Journal of Accounting and 
Economics, 10: 85-107. 1985.

Hidayat, Taufik.  “Perbandingan Pengaruh EVA dan Pengukuran Kinerja Lainnya Terhadap Imbal 
Hasil Saham di Indonesia”. Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen FEUI. 
2005.

Hughes,  P.  J.  "Signalling  by  Direct  Disclosure  Under  Asymmetric  Information." Joumai  of  
Accounting and Economics, 8:119-142. 1986.

Jones,  Jennifer  J.  “Earnings  Management  During  Import  Relief  Investigations”.  Journal  of  
Accounting Research, Vol. 29 No. 2, pp. 193-228. 1991.

Jung, Alan, Cyrus Ramezani,  dan Luc Soenen. “Growth, Corporate Profitability,  and Shareholder 
Value Creation.” 2003. <http://www.ssrn.com/>, diakses tanggal 31 Maret 2009.

Leland,  H.  E.,  dan D.  H.  Pyle.  "Information  Asymmetries,  Financial  Structure,  and  Financial 
Intermediation." Journal of Finance, 32:371-387. 1977.

Nachrowi, Nachrowi D., dan Hardius Usman. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk  
Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia. 2006.

O’Byrne, Stephen F. “EVA and Market Value”. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 9 No. 
1, pp. 116-125. 1996.

Pagano, M., Fabio Panetta,  dan Luigi  Zingales.  “Why Do Companies  Go Public? An Empirical 
Analysis.” The Journal of Finance, Vol.53 No.1, pp. 27-64. 1998.

Pardede,  Divina H. N. “Analisa  Terhadap Faktor  yang  Mempengaruhi  Penetapan Harga IPO di 
Indonesia”. Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Manajemen FEUI. 2005. 

Patel, D. “What Is EVA and How It Can Help Your Company?”.  Management Accounting, pp.54. 
1997.

Petersen,  Markus.  “Retained  Inside  Ownership,  Signalling,  and  The  Valuation  of  Initial  Public 
Offerings: Evidence from Germany.” 2007. <http://www.ssrn.com/>, diakses tanggal 11 Mei 
2009.

Pratt,  Jamie.  “Financial  Accounting–In  An  Economic  Context”.  Ohio:  South-Western  College 
Publishing, 2000. 

Ritter, J.  dan Tim Loughran. “The Operating Performance of Firms Conducting Seasoned Equity 
Offerings.” 1997. <http://www.ssrn.com/>, diakses tanggal 17 Maret 2009.

Schipper, Katherine. “Commentary on Earnings Management”. Journal Accounting Horizon, Vol. 3 
No.4 (1989).

Scholes,  M.  "The  Market  for  Securities:  Substitution  Versus  Pdce  Pressure  and  the  Effects  of 
Information on Share Prices." Journal of Business, 45:179-211. 1972.

Schroeder, Richard G., Myrtle W. Clark,  dan Jack M. Cathey.  “Financial Accounting Theory and 
Analysis”. Carolina: John Wiley and Sons, 2005.

Scott, William R.  Financial Accounting Theory. 5th ed. Ontario: Pearson Education Canada, Inc., 
2009. 

Sloan, Richard G. “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about 
Future Earnings?”. Accounting Review, Vol. 71 No. 3, pp. 289-315. 1996.

Stern, J. M., Shiley, J. S., dan Ross, I. “The EVA Challenge : Implementing Value Added Change In 
An Organization”. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001.

23



Syahdina, Siti Farah. “Analisa Hubungan Pengelolaan Laba Melalui Akrual dengan Harga Saham 
Perdana Perusahaan dan Dampaknya pada Kinerja Perusahaan Setelah Penawaran Umum 
Perdana”. Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen  FEUI. 2002.

Teoh,  SH.,  Ivo  Welch,  dan TJ  Wong.  “Earnings  Management  and  The  Long-Run  Market 
Performance of Initial  Public Offerings”.  Journal of Finance, Vol. LIII No. 6, pp. 1935-
1974. 1998.

Trombley,  M.A. “Accounting Method Choice in the Software Industry:  Characteristics of Firms 
Electing Early Adoption of SFAS No. 87”. Accounting Review, 64 (3): 529-538. 1989.

Watts, R.L. dan J.L Zimmerman. Positive Accounting Theory. New Jersey : Prentice Hall, 1986. 

24



LAMPIRAN 1 

 Data Perusahaan Sampel

25

No. Kode
Klasifikasi 

Industri
Tanggal
 Listing

1 ALFA Jasa,Perdagangan,Investasi 18-Jan-00
2 TBLA Barang Konsumsi 14-Feb-00
3 DSFI Agrikultur 24-Mar-00
4 SIMM Aneka Industri 28-Mar-00
5 APLI Industri Dasar & Kimia 1-May-00
6 FMII Aneka Industri 30-Jun-00
7 SMPL Industri Dasar & Kimia 3-Jul-00
8 RIMO Jasa,Perdagangan,Investasi 10-Nov-00
9 ACAP Aneka Industri 4-Dec-00
10 DNET Jasa,Perdagangan,Investasi 11-Dec-00
11 AIMS Jasa,Perdagangan,Investasi 20-Jul-01
12 LAPD Industri Dasar & Kimia 17-Jul-01
13 ARNA Industri Dasar & Kimia 17-Jul-01
14 BTON Industri Dasar & Kimia 18-Jul-01
15 META Jasa,Perdagangan,Investasi 18-Jul-01
16 CENT Jasa,Perdagangan,Investasi 1-Nov-01
17 CNKO Jasa,Perdagangan,Investasi 21-Nov-01
18 CLPI Industri Dasar & Kimia 30-Nov-01
19 DOID Aneka Industri 15-Jun-01
20 INDX Jasa,Perdagangan,Investasi 17-May-01
21 INAF Barang Konsumsi 17-Apr-01
22 IDSR Jasa,Perdagangan,Investasi 22-Mar-01
23 IATG Jasa,Perdagangan,Investasi 15-Nov-01
24 ITTG Jasa,Perdagangan,Investasi 26-Nov-01
25 KAEF Barang Konsumsi 4-Jul-01
26 LMAS Jasa,Perdagangan,Investasi 28-Dec-01
27 PANR Jasa,Perdagangan,Investasi 18-Sep-01
28 PLAS Industri Dasar & Kimia 16-Mar-01
29 PYFA Barang Konsumsi 16-Oct-01
30 TMPO Jasa,Perdagangan,Investasi 8-Jan-01
31 RYAN Aneka Industri 17-Oct-01
32 WAPO Jasa,Perdagangan,Investasi 22-Jun-01
33 ANTA Jasa,Perdagangan,Investasi 18-Jan-02
34 FISH Industri Dasar & Kimia 18-Jan-02
35 FPNI Industri Dasar & Kimia 21-Mar-02
36 SCMA Jasa,Perdagangan,Investasi 16-Jul-02
37 PTBA Pertambangan 23-Dec-02
38 TMAS Transportasi 9-Jul-03
39 PGAS Energi 15-Dec-03



LAMPIRAN 6 

Output Uji Beda Hipotesis 1a

T-Test

One-Sample Statistics

 N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean
TAEM 39 ,1538 ,43557 ,06975

One-Sample Test

Test Value = 0

 t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

 Lower Upper Lower Upper
TAEM 2,205 38 ,034 ,15379 ,0126 ,2950
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LAMPIRAN 7

Output Uji Beda Hipotesis 1b

T-Test
One-Sample Statistics

 N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean
WCEM 39 ,0610 ,40570 ,06496

Test Value = 0

 t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

 Lower Upper Lower Upper
WCEM ,939 38 ,353 ,06102 -,0705 ,1925
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LAMPIRAN 8

Output Regresi Hipotesis 2a

Dependent Variable: V
Method: Least Squares
Date: 06/22/09   Time: 22:18
Sample: 1 35
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
CFO 0.877200 0.484659 1.809931 0.0815

TAUMA 1.256026 0.557703 2.252142 0.0326
TAEM 1.173424 0.498919 2.351931 0.0262

RO 0.134460 0.140582 0.956453 0.3473
GSA 0.041283 0.019161 2.154508 0.0403
AU 0.368295 0.126650 2.907975 0.0072
UW 0.311141 0.123570 2.517922 0.0180
C 10.04798 0.131406 0.764649 0.0000

R-squared 0.513181     Mean dependent var 10.43857
Adjusted R-squared 0.386969     S.D. dependent var 40.02436
S.E. of regression 0.313376     Akaike info criterion 9.925145
Sum squared resid 2.651520     Schwarz criterion 10.28065
Log likelihood -165.6900     F-statistic 4.066021
Durbin-Watson stat 2.024964     Prob(F-statistic) 0.003649
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LAMPIRAN 9 

Output Regresi Hipotesis 2b
Dependent Variable: V
Method: Least Squares
Date: 06/22/09   Time: 22:29
Sample: 1 36
Included observations: 36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
CFO 0.201270 0.185159 1.087010 0.0863

WCUMA -0.000241 0.173848 -0.001388 0.9989
WCEM 0.021363 0.167669 0.127414 0.8995

RO -0.091972 0.178428 -0.515454 0.6103
GSA 0.005880 0.011126 0.528502 0.6013
AU 0.424706 0.161898 2.623290 0.0139
UW 0.293126 0.143129 2.047982 0.0500
C 10.02312 0.226678 0.442173 0.0000

R-squared 0.464303     Mean dependent var 10.46361
Adjusted R-squared 0.330379     S.D. dependent var 42.21249
S.E. of regression 0.345426     Akaike info criterion 10.11540
Sum squared resid 3.340944     Schwarz criterion 10.46729
Log likelihood -174.0771     F-statistic 3.466909
Durbin-Watson stat 1.900064     Prob(F-statistic) 0.008447
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LAMPIRAN 10

Output Regresi Hipotesis 3a

Dependent Variable: AVGEVA
Method: Least Squares
Date: 07/14/09   Time: 04:44
Sample: 1 38
Included observations: 38
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
SGR -0.044493 0.017552 -2.534950 0.0160
SIZE 0.002035 0.041536 0.048982 0.0962

STAEM -0.655791 0.248546 -2.638509 0.0125
C 10.35426 48.39242 0.213964 0.8319

R-squared 0.526491     Mean dependent var -9.342105
Adjusted R-squared 0.484711     S.D. dependent var 33.53923
S.E. of regression 24.07568     Akaike info criterion 9.299582
Sum squared resid 19707.70     Schwarz criterion 9.471959
Log likelihood -172.6921     F-statistic 12.60146
Durbin-Watson stat 1.938387     Prob(F-statistic) 0.000011
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LAMPIRAN 11

Output Regresi Hipotesis 3b

Dependent Variable: AVGEVA
Method: Least Squares
Date: 06/22/09   Time: 23:36
Sample: 1 35
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
SWCEM 0.001512 0.002103 0.718862 0.4776

SIZE -0.002826 0.058209 -0.048554 0.0961
SGR -0.025457 0.005519 -4.612851 0.0001

C 4.446091 64.21080 0.069242 0.9452
R-squared 0.422668     Mean dependent var -5.600000
Adjusted R-squared 0.366797     S.D. dependent var 23.72291
S.E. of regression 18.87728     Akaike info criterion 8.821005
Sum squared resid 11046.90     Schwarz criterion 8.998760
Log likelihood -150.3676     F-statistic 7.565095
Durbin-Watson stat 1.672275     Prob(F-statistic) 0.000617
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