
BAB 1. 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang l\1asalah 

Scjalan dengan perkcmbangan pcrckonomian slc'I1l(1kin 

meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk meng-

embangkan usahanya, dan melakukan berbagai kegiatan dalam 

rangka meraih dana untuk ekspansi bisnis. Pemenuhan kebutuhan 

dana bagi ekspansi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara 

antara lain adalah dapat diperoleh melalui hutang atau 

menerbitkan (menjual) saham di pasar modal. 

PaScH modal menjadi salah satu alternatif termudah untuk 

bisa menggali dana masyarakat dalam jumlah besar, tanpa harus 

menycrtakan kekayaan perusahilan s('bilgai jaminan. ]'entu saja 

peningkatan aktivitas perusahaan senantiasa dikaitkan dengan 

keberhasilan usaha suatu perusahaan. Keberhasilan usaha identik 

dengan pencapaian keuntungan. Analoginya adalah perusahaan 

yang terus untung adalah perusahaan yang berhasil dalam 

usahanya. 

Husnan (1996) menyatakan bahwa dengan menerbitkan 

saham di pasar modal berarti bahwa sekarang perusahaan bL~kan 

hanya dimiliki olch peillilik lama (jew 11 de rs), telapi juga dimJiki 

oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan pemilik lama memperoleh 
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fair pnces atas saham yang dita warkan perusahaan. Fair prices 

terjadi karena dalam proses penawaran saham di pasar modal akan 

rnelibatkan banyak pelaku pasar modal, yang akan rnernbuat 

informasi lebih transparan, dan banyak pemodal, yang dengan 

kegiatan persaingan mereka akan membuat harga menjadi wajar. 

Pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) telah menetapkan berbagai fasilitas kepada perusahaan 

yang mcnawarkan saham/obligasi kepada masyarakat, dengan 

melnberikan kemudahan-kemudahan dan Juga memberikan 

peraturan-peraturan agar ke'pentingan masyarakat terjamin, 

sehingga . setiap perusahaan yang akan go pu.blic diteliti 

kelayakannya, dan rnemenuhi krtiteria yang ditetapkan. 

Pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak zaman 

pemerintahan kolonial Belanda. Perdagangan efek dimulai pada 

tanggal 14 Desenlber 1912 bersama dengan berdirinya Vcrelligillg 

Voorde Effecten Iran del. Anggotanya semula terdiri dari 13 makelar 

dan yang diperj ual belikan adalah saham dan obligasi perusahaan 

perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Selain itu juga 

diperdagangkan obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Belanda, sertifika t saham perusahaan Amerika dan efek Belanda 

lainnya. 

Perkembangan selanjutnya adalah dibukanya Bursa Efek 

Surabaya dan Semarang pada tahun 1925. Pada saat 
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berlangsungnya Perang Dunia ke II sekitar tahun 1939, Bursa Efek 

Surabaya dan Semarang ditutup menyusul kernudian Bursa Efek 

Jakarta, hingga aktivitas pasar modal di Indonesia terhenti. 

Tahun 1950 Pemerintah Indonesia mengeluarkan obligasi 

dengan rnaksud, untuk mengaktifkan kembali Pasar Modal di 

Indonesia. Dengan UU darurat No 13 tanggal 1 September 1951, 

yang berubah menjadi UU No 15/1952 tentang Bursa dan 

KeputusanMenteri Keuangan No 189737/UU tanggal 1 November 

1951, tanggal 3 Juni 1952 dibuka kembali Bursa Efck Jakarta setelah 

terhenti selama kurang lebih 12 tahun. 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian, semakin 

banyak pula kebutuhan pendanaan pembangunan. Sebagai tindak 

lanjutnya pernerintah pada tahun 1971 memperkenalkan Deposito, 

Tabanas dan Taska. Bersamaan dengan itu Bank Indonesia 

mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia. 

Akhirnya, dengan Keprcs no. 52/1976 ditetapkan pendirian 

pasar modal, membentuk BPPM dan Bapeparn serta membentuk 

Badan Pemecah saham dalam sertifikat yang dilakukan oleh PT 

Danareksa. Pada tanggal 10 AgushlS 1977 kegiatan pasar modal 

diresmikan oleh presiden Soeharto di jalan Merdeka Selatan 

Jakarta. Misi dan motivasi pasar modal Indonesia adalah 

pemerataan dengan harapan kepemilikan saham tidak jatuh ke 

tangan segolQngan orang saja. 
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Ketika perusahaan memutuskan untuk rnclakukan 

penawaran umum perdana (Initial Pllblick Offering, IPO). tidak ada 

harga pasar saham sampai dimulainya penjualan saham di pasar 

sekunder. Pada saat itu para investor umumnya memiliki informasi 

mengenahi perusahaan terbatas pada informasi yang diungkapkan 

dalam prospektus pena waran. Kim dkk (1995) menyatakan bahwa 

informasi yang diungkapkan dalam prospektus akan membantu 

para pemodal untuk membuat keputusan yang rasional mengenai 

resiko dan nilai kebenaran dari saham yang ditawarkan 

perusahaan emiten. 

Penawaran Umum Perdana (IPO) diharapkan akan 

menambah prospek perusahaan, karena ekspansi yang akan 

dilakukan. Membaiknya prospek perusahaan ini akan 

menyebabkan harga saham yang ditawarkan menjadi lebih tinggi, 

dan pada saat yang sama investor akan mendapatkan capital gain 

yang cukup tinggi pula. Kinerja perusahaan sebelum IPO 

merupakan informasi bagi investor terhadap proyeksi 

pertumbuhan kinerja perusahaan berikutnya sesudah perusahaan 

melakukan IPO. Investor berharap bahwa kinerja perusahaan 

sebelum 1PO dapat dipertahankan atau bahkan dapat lebih 

ditingka tkan. 

Di samping itu hal-hal yang mungkin pcrlu diperhatikan 

oleh pemilik per'usahaan sebelum memutuskan untuk go public 
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adalah mcnguji ulang potensi kelcmahan yang ada. Ferling (1994: 

60) menekankan akan perlunya memperhatikan kelemahan

kelemahan perusahaan sebelum pemilik memutuskan untuk go 

public. Sebab bila tidak hati-hati bukan kcuntungan yang akan 

diperoleh melainkan justru kerugian yang diperoleh. Kerugian 

yang dimaksud bisa disebabkan oleh kurang menariknya prestasi 

atau perj()Y1Ilt1llce perusahaan di mala investor. Hal yang sering 

menjadi perhatian dalam menilai prestasi usaha perusahaan adalah 

kemampuan keuangannya (jilla!lci£l1 perfiJYnlll11Ce). 01eh karenanya, 

tidaklah mengherankan bila prestasi keuangan sering menjadi 

target dalam penilaian kemampuan usaha suatu perusahaan. 

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam menilai 

prestasi perusahaan. Penilaian tersebut tidak hanya dilaku kan pada 

perusahaan ya'ng akan go pllhlic tetapi juga pacta aktivitas-aktivitas 

sehari-hari dari suatu perusahaan, misalnya yang berkaitan dengan 

pemberian bonus atau dalam aktivitas peminjaman (lendi1lg 

agreement). Hal ini akan berakibat bahwa banyak manajer yang 

berusaha unt-uk mengatur tingkat keuntungan yang diperoleh pada 

periode-periode tertentu demi untuk meningkatkan keuntungan 

pribadinya dan juga untuk keuntungan perusahaan atau 

departemen dimana dia bekerja. 

rv1engingat pentingnya arti tingkat keuntungan bagi suatu 

perusahaan, pemilik awal perusahaan yang akan melakukan 
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penawaran perdana juga men1iliki motivasi yang sarna seperti 

halnya manajer yang lain untuk mcngatur tingkat keuntungan 

perusahaannya. Dalam penawaran perdana, pengaturan 

keuntungan dimaksudkan untuk menarik investor yang pada 

gilirannya saham yang ditawarkan akan dapat terjual semuanya, 

yang berarti pula, meningkatnya tingkat kesejahteraan pemilik. 

Karena dengan semakin tingginya harga penawaran akan semakin 

tinggi pula penerimaan para pemilik awal. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengaturan 

pendapatan suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) 

menegaskan bahwa perilaku manajer untuk mengatur pendapatan 

(keuntungan) tergantung pada faktor-faktor kontrak dimana 

manajer tersebut berada. Mereka berpendapat bahwa faktor-faktor 

yang bisa mempengaruhi manajer dalam pengaturan pendapatan 

(keuntungan) antara lain adalah tingkat kerumitan perusahaan, 

letak geografis perusahaan, resiko perusahaan, tipe industri, dan 

persaingan. 

Dari beberapa faktor di atas, tampak bahwa ada Liua faktol' 

yang menjadi penentu perilaku manajer dalam pengaturan 

pendapatan (keuntungan), yaitu yang berkaitan dengan bktor 

internal dan eksternal. !'Aengingat luas serta kompleksnya faktor

faktor eksternal, para peneliti akuntansi cenderung menggunakan 
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batasan-batasan internal yang memang lebih mendckati kcnyataan 

dan bisa mencerminkan kondisi yang scbcnarnya perusahaan. 

Dari uraian di atas banyak fakto!" yang mempengaruhi 

perilaku manajer untuk mengatur tingkat keuntungan suatu 

perusahaan. Faktor yang pernah diteliti dan diduga berkaitan 

dengan perilaku manajer untuk melakukan ctlmillgs Tlliwagement dl-

11'0 antara lain adalah ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, 

kualitas auditor, peringkat penjamin emisi, Jill/lIIeial leveYllgc, dan 

beberapa rasio keuntungan s(>ring dikaitkan dl>ngan aktivitas 

manajer tcrsebut (Aharony et at 199:1 : 75). Mencermati hal 

tersebu t perlu kiranya untuk dianalisis faktor-faktor apa saja yang 

bisa dikaitkan dengan fwngatural1 kL'ulltungclll dalam rasar saham 

perdana, sehingga menarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul "MANAJE!\1EN PELAPORAN PENDAPATAN DAN 

PEMILlHAN ME·rODE AKUNTANSI 1'ADA PENAWARAN 

SAHAM PERDANA Dl BURSA nH~K JAKAI~,[,A". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 111aka 

permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada rekayasa akuntansi laporan keuangan perusahaan 

pada saat IPO di Bursa Efek Jakarta. 
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perllsahaan, tingkat pertllrnbuh,lll intc1! ,l~Sl't, proporsi .saharn 

yclllg dil<1/1<lJ1, perillglGlt pC'lljdl1lin l'misi, ddl1 (illl/cial IL'uc'rllgc 

dcnga 11 LI lll'XI1t'clcd S ttlllda rdi:l'd /\ CCOI( /I ti 1/ g /\ drllill~; (U AC) pada 

1.3 Tujuan PeneIiHan 

Bcrdasarkan LIlaI' bclakllllg dan Pt'I"Ul1lllSan masalah, make! 

tujuan yang ingin dicapai daL1l1l pcnclitian ini adalah scbilgai 

berikut: 

1. Untuk mengetc.lhui ada ti(t~knya rt1 kayasc1 ilkuntansi la;)oran 

kl'uangal1 dcliclfl1 pciaporan Pt'lld,lpatan pcrUSall<1iHl pad.l Sddt 

IPO eli Bursa Ffek Jakarta. 

2. Untuk mengetahui hubungan antc1ra faktor ukuran perusahaan, 

tingkat pertumbuhan total asset, proporsi saham yang ditahan, 

pcringk~lt per'Ljamin emisi, dan fillilllciill In·cntge dcngan 

rekrlvasa akuntansi laporan keuclngan yang diukur dengan 

LJ/\C pada saat IPO. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Ada beber<lpa manfaat yang diharapkan dari penelitian Inl. 

ManfaaL tcrs~~but antara lain adalah sebagdi Lwrikut : 
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1. l3agi Pcm'lili, hasil penc·liticln ini dii1<1rdpkan scbdgai b,Jitdll 

pcrbanding<ul dcngan pene1iti<ln ycl!lg SUd,lh ad(l n1aupun untuk 

pl'llclitiell1 lcbih lanjut. 

2. I3agi calon TnvC'stor d i pasar modal khususnya, hdsil penelitian 

ini dihara pkan bisa dijadikan pedoman dalarn J11l'nilai prestasi 

usaha pcrusahaan sebelum pcrusahaan lersebut melakukan 

per1a .... -v'ilran saham perdananya. 

3. I3agi Fmmiten, hasil peneliticHl ini diharapkan berguna dalam 

ITlenl'ntukan kebijakan yang tcpat sl~lHlbung(:m dcngan 

peJaporan kcuangannya. 

4. Bagi I)appepam (rl'gulator), hasil pcncliti~Ul ini bL.;a dijddikan 

bahan pcrtirnbangan dalam pcngarnbilan keputusan berkendan 

dengl1n aturan alurdn yang berkaitan dengan pcnaV\'i.lrdll 

perdana. 


