
BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

.1 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kajian teoritis pada tinjauan pustaka yang tclah 

iuraikan sebelumnya maka berikut ini dapat peneliti kemukakan 

uatu kerangka konseptual yang dapat berfungsi sebagai penuntun 

ekaligus mencerminkan alur berpikir dalam ~wn('litian ini. Kerangka 

Tang dimaksud dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Dari gambar (iiatas dapat dijelaskan bahwa SCHwa informasi 

:1ari pcrusahaan yang akan go p[{hlic tcrdapat pada prospektus, 

imana prospektus tersebut berisi informasi- informasi keuangan dan 

on keuangan termasuk didalamnya adalah laporan keuangan. 

Dari laporan keuangan dapat dihitung/ dikctahui ada tidaknya 

oekayasa akuntansi laporan keuangan, hal ini dapat dilakukan 

engan jalan mengadakan pemilihan metode akuntansi. Pada 

nformasi keuangan dan non keuangan dapat dianalisis faktor-faktor 

pa saja yang berhubungan dengan ada tidaknya rekayasa laporan 

<euangan ,diantaranya faktor-faktor tersebut adalah faktor proporsi 

aham yang ditahan, faktor peringkat pcnjamin cmisi, faktor ukuran 

erusahaan, tingkat pertumbuhan total asset dan fillll11cialleverage. 

Dcngan menggunakan uji korelasi dan ana 1 isis regresi berganda 

kan dapat diketahui faktor-faktor mana yang paling signifikan 

erhadap ada tidaknya rekayasa laporan keuangan. Dari hasil tersebut 

kan dapat dibuatkesimpulan apa yang akan dipcroleh . 

. 2 Hipotesis Penelitian 

Dari kerangka konseptual yang tersaji maka dapat dibuat 

ipotesis penelitian yaitu : 

IAl Tidak ada rekayasa akuntansi laporan keuangan perusahaan 

pada saat IPO di Bursa Efek Jakarta . 

. A2 Faktor proporsi saham yang ditahan oleh pemilik lama mem -
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punyaihu~ungan yang negatip dengan rekayasa akuntansi 

laporan keuangan. 

]A~\ Faktor peringkat penjamin emisi mempunyai hubungan yang 

negatip terhadap rekayasa akuntansi laporan keuangan. 

1M Faktor ukuran perusahaan (Logaritma Total Assets) mempunyai 

hubungan yang negatip dengan rekayasa akuntansi laporan 

keuangan. 

{AS Faktor tingkat pertumbuhan total assets (Crmu//t Total Assets) 

mempunyai hubungan yang positip dengan rekayasa akun -

tansi laporan keuangan. 

-1A6 Faktorfinancialleverage mempunyai hubungan yang positip 

dengan rekilyasa akuntansi laporan keuangan. 


