
BAB7 

SIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Simpulan 

Bcrdasarkan uraian hasil analisis dan pcmbahasan terdahulu, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dcngan menggunakan alat uji statistik non parametrik up 

Wilcoxoll , p~da periodc satu tahun sebelum go public dan 

pcriode dua tahun sebelum go public, Penelitian ini tidak 

menemukan adanya rekayasa akuntansi laporan keuangan 

perusahaan melalui discretio1lary accruals yang menaikkan laba 

(I 11 co me Increasirig Discretiollanl Accruals). Dengan kata lain , . 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tidak ada rekayasa 

akuntansi laporan keuangan perusahaan pada saat IPO di Bursa 

Efek Jakarta diterima atau tidak dapat ditolak. 

2. Hasil analisis 111 u itiva ria t, yaitu Ordinary Least Square model, 

menunjukkan bahwa hanya faktor ukuran perusahaan 

(Logarit11lt:l total Assets) dan tingkat pertumbuhan perusahaan 

(Growth Total Assets) yang mempunyai hubungan yang 

signifikan dcngan kata lain bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki keterkaitan dengan manajemen akrual. Sedangkan 

variabel - variabel 
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lain, yaitu proporsi saham yang ditahan, pcringkat penjamin emisi, 

dan fillallcial .lL'verage tidak memiliki keterkaitan yang signifikan 

I dengan manajemen akrual baik periode satu tahun sebelum go 

public maupun periode dua tahun sebelum go public. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa faktor proporsi 

saham yang ditahan oleh pemilik lama mempunyai hubungan 

yang negatip dengan rekayasa akuntansi laporan keuangan 

diterima tetapi tidak signifikan dan arahnya sesuai dengan yang 

diprediksi. Hipotesis kelima yang mcnyatakan bahwa faktor 

tingkat pertumbuhan total assets mempunyai hubungan yang 

positip dcngan rekayasa akuntansi laporan keuangan ditolak 

walaupun signifikan namun kocfisien arahnya berlawanan dengan 

yang Jiduga, scJangkan hipotesis yang kcempat Jan keenam 

ditolak. 

7.2 Saran-saran 

Bcrdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka dapat 

diajukan bcberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepada calon investor disarankan untuk mclakukan pengujian 

yang scsama sebelum nlenginvestasikan uangnya pad a saham 

perusahaan yang bar,u go public, khususnya dengan mengamati 

tingkat laba yang dilaporkan. lIal ini dilakukan untuk 
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mcngantisipasi kemungkinan terjadinya rekayasa terhadap laba 

yang dilaporkan. 

3. Karena sampel yang ditcliti dalam penelitian ini hanya 3-1 

pcrusahaan dan hanya mencakup industri rnanufaklllr dengan 

rentang periode hanya dua setengah tahun, mak« untuk 

penelitian yang akan datang sebisa mung kin menambah jumlah 

sampel, baik dengan memanjangkan rentang waktu peneli.tian 

maupun dengan memperluas jumlah industri yang diteliti. 

Schingga diharapkan dcngan menambah sampel dan pcriode 

yang ditcliti akan dipcroleh hasil yang lcbih kuat. 

4. Bcrkenaan dengan karakteristik dari sampel yang diteliti. DaIam 

penclitian ini tidak dibedakan jenis-jenis industri yang diteliti 

mclainkan keseluruhan pcrusahaan yang tergolong industri 

manufaktur saja, maka untuk penelitian mendatang sebaiknya 

dipisahkan menurut jenis industri dengan harapan untuk bisa 

mcngetahui apakah industri tertentu memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan jenis industri yang lain 

5. Pcnclitian ini hanya mencm'ukan dua variabel yang mcmiliki 

keh.")rkaitan dengan manajemen akrual. Untuk itu disarankan 

untuk bisa menambah jumlah variabel yang diteliti dengan 

alasan bahwa karakt~ristik IPO di Indonesia mungkin berbeda 

dcngan· IPO di negara lain. Perbedaan jumlah variabel yang 
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diteliti mungkin dapat menjelaskan keputusan manajemen 

untu k mangatur atau merekayasa tingkat keuntungan. 
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