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MOTTO 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan Mulah 

hendaknya kamu bcrharap. 

(QS. Alam Nasyrah : 6 - 8) 
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RINGKASAN 

Adanya kelangkaan informasi (assyl1lcll try il/formatioll) 
tentang kondisi perusahaan yang baru go public di pasar perdana 
menimbulkan motivasi bagi manajemen perusahaan untuk 
menunjukan kepada calon investor bahwa kinerja perusahaan 
sangat bagus. Bagi investor, satu-satunya sumber informasi untuk 
menilai kinerja emiten adalah dengan melihat laporan keuangan 
perusahaan khususnya pendapatan (laba). Dengan meningkatnya 
laba tersebut diharapkan akan diikuti dengan kenaikan harga 
sahamnya. Dengan demikian sangat wajar apabila menajemen 
berusaha untuk menunjukan kemampuannya dalam menghasilkan 
laba secara optimal. Atau dengan kata lain manajemen perusahaan 
memiliki kesempatan untuk melakukan pengaturan laporan 
keuangan sesuai dengan keinginan manajemen dengan mengatur 
data-data keuangannya atau memanfaatkan celah-celah yang 
dapat dimanfaatkan untuk menaikan labanya atau rekayasa 
pendapatan (laba). 

I<ekayasa pendapatan (laba) dapat dilakukan dengan 
cara manajemen akrual (accrual 11ltl11agc111el1t), dimana cara ini 
perubahan metode akuntansi .tidak harus dilampirkan dalam 
laporan keuangan yang dipublikasikan untuk umum sehingga 
pihak investor harus melakukan analisis secara teliti untuk 
mengetahui ada atau tidak adanya praktek manajemen akrual. 

Banyak faktor yang dapat nlempengaruhi kenginan pemilik 
perusahaan untuk mengatur dana keuangan perusahaanya. 
Setidaknya dari bukti-bukti empiris diketahui ada lima faktor, 
yaitu ukuran perusahaan (firm size), tingkat pertumbuhan total 
asset, finallcial leverrage, proporsi saham yang ditanam, dan 
peringkat penjamin emisi. Untuk itu dirasa perlu mengetahui 
faktor-faktor, apa saja yang yang paling memberikan pengaruh 
pada pengaturan keuntungan suatu perusahaan yang akan go 
public. 

Penelitian ini inenggunakan sampel sebanyak 34 perusahaan 
yang tergolong perusahaan manufactur yang go public pada tahun 
1995 sampai dengan J uni 1997 di Bursa Efek Jakarta. 

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan total akrual, 
ditemukan bukti bahwa tidak ada upaya 01eh pemilik awal 
perusahaan untuk melakukan rekayasa pendapatan (laba) pada 
periode satu tahun maupun dua tahun sebelum go public. Hal ini 
ditunjukan oleh tidak .ada signifikansi yang memenuhi kriteria 

\ dengan pengujian wilcoxon Signed-mnk tes, pada periode satu tahun 
I sebelurn go huMic yang ditunjukan oleh nilai Z = -0658 dengan 
I tingkat probabilitas kesalahan (p-value) sebesar 0,510 dan pada 

\ 
x 



periode dua tahun sebelum go lmhlic ditunjukan oleh nilai 
Z = -1,222 dengan tingkat probabilitas kesalahan (p-value) sehesar 
+ 0,222. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode 
11lultivariat yaitu Ordinary Least Square model dapat diketahui 
bahwa hanya faktor ukuran perusahaan (logaritma total assets) dan 
tingkat pertumbuhan total asset (growth total assets) yang 
mempunyai hubungan yang signifikan denganmenajemen akrual. 

XI 


