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METODE PENELITIAN 

4.1 Identifikasi Variabel 

Penelitian ini clirancang untuk mengetahui ada tidaknya 

rekayasa pendapatan (manajemen' keuntungan) dalam penawaran 

perdana (LPO) pada tahun 1995 sampai dengan bulan Juni 1997 di 

Bursa Efek Jakarta, dengan menguji variabel U11expected sta11dardised 

accounti1lg accruals (UAC). Penclekatan analisis yang digunakan adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa dikaitkan dengan 

manajemen akrual pada perusahaan yang akan SO pllh/ic. 

Untuk rcgresi bcrganda, yang mcnjddi varialwl tidak bcbas 

(dependent variable) aclalah total (lccma/s yang distandarisasi dengan 

rata-rata total asset; aliran kas yang distandarisasi dengan rata-rata 

total asset; keuntungan yang distadarisasi dengan rata-rata total asset. 

Sedangkan variabel bebasnya (indepe11dellt vllrillbcl) yang meliputi : 

ukuran perusahaan (a.1), tingkat pertumbuhan total asset (0.2), filTal1cial 

leverage (0.:\), proporsi saham yang ditahan oleh pemilik lama (U-l), dan 

peringkat pen~amin emisi (as). 
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4.2 Definisi Operasional Varia bel 

Setiap variabel perlu definisi operasional, schingga ada 

satu pengcrtian dan pandangan sailld mcngenal varia bel-

variabel yang dianalisis tcrscbut, yaitll : 

1. Menurut Aharony et al (1993 : 67-68), tutlll accollllti11g accruals pada 

periode t (ACt) didefinisikan sebagai pcrbedaan antara laba bersih 

operasi (NIt) dan aliran kas operasi (CFt) pada periode t. 

2. Untuk perhitungan UAC dihitung dcngan cara mcngurangkan 

tota/accollntillg I1CYlla/ periodc t (Acl) dengan to/II/ llCColllltillg aCriitl/ 

periode t-1, dimana total (lccoulltillg I1crTltll dibagi dengan rata-rata 

total aset. Adapun formulasi L1ntuk perhitungan tersebut ada]ah 

sebagai berikut : 

AC AC t-I 
U ACt = (TA ~+ T~ t _ 1 ) -- Ti "A-~_-I +-'-i~A~~-2-)-

2 2 

3. Ukuran Perusahaan (LnTA) ini diukur berdasarkan besarnya total 

aset yangdinyatakan dalam bentuk logaritma. 

4. Tingkat pcrtumbuhan total asct, adalah bcsarnya tingkat 

pertumbuhan rata-rata total aset yang diukur dcngan rumus 

sebagai beri¥ut : 



1 tahun sebelum go public 
TAt - TA t_1 = A 

TA
t
_1 

2 tahun sebelum go public 
TA -'fA 

t-l t-2 =B 
TA

t
_

2 

Untuk mencari rata-rata total asset adalah A + B _ 0' 
--- ....... /0 

2 

5. Financial leverage (FL), 
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diukur dengan menggunakan ra tio total hu tang jangka panjang 

dengan total aset. Adapun untuk menghitung besarnya financial 

leverage ini denganmenggunakan rumus sebagai berikut: 

FL 
- Total Hutang Jangka Panjang Periode t 

; l ---------~--~----~~------
Total Asset Periode t 

6. Peringkat Penjamin Emisi. 

Adapun kriteria untuk lnengukur peringkat penjamin emisi 

dilakukan dengan menggunakan dummy variabel, yaitu untuk 

penjarnin emisi yang rnenduduki peringkat 1 sarnpai dengan 5 

diberi skor 1, sedangkan penjamin emisi yang menduduki 

peringkat diluar 1 sampai dengan 5 diberi skor O. Untuk 

pengukuran terse but hal ini didasarkan pada besarnya jumlah 

perusahaan yang dijamin. Semakin besar jumlah perusahaan yang 

dijamin maka semakin tinggi peringkat yang diperoleh. 
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7. Proporsi Saham Yang Ditahan (RET), 

adalah besarnya prosentase kepemilikan saham yang ditahan oleh 

pemiLik lama (yang tidak dijual ke publik), artinya saham tersebut 

masih dimiliki oleh pemilik lama. 

4.3 Populasi dan Penentuan Sam pel 

Pcnelitian ini adalah pcnelitian empiris dengan menggunakan 

data perusahaan yang go public di Bursa Rfek Jakarta (Jakarta Stock 

. Exclwllge) dengan mengambilpopulasi perusahaan yang akan go 

public pacta tahun 1995 sampai dengan bulan J uni tahun 1997 pada 

perusahaan yang tergolong industri manufactu r. 

MetoLle sampling yang digunakan dalam penelitian fni adalah 

purposive sampling. Sampel ditetapkan dengan syarat bahwa : 

Sampel yang dianalisis dalam penclitian ini adalah perusahaan yang 

go public pada tahun 1995 sampai dengan bU)cln Juni 1997. Dasar 

pemilihan sampel ini adalah untuk mengantisipasi dan menyesuaikan 

dengan pcraturan pasar modal baru yang ditcrbitkan dan b2r1aku 

semenjak bulan Juni 1991. Khususnya peraturall tentang pedoman 

entuk dan isi prospcktus. 
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Kriteria yang digunakan untuk perusahaan agar dapat 

dijadikan sebagai sampel dengan metode pll rposive sampling adalah 

sebagai beriku t : 

1. perusahaan harus memiliki laporan keuangan minimal untuk tiga 

tahun, hal ini ditetapkan karena untuk perhitungan aliran kas (cl1sh 

flow) sebelum perusahaan go pllblic tidak bisa dilakukan bila 

laporan keuangan yang disajikan kurang dari tiga tahun. 

2. perusahaan yang terpilih adalah yang lennasuk dalam kelompok 

industri l1Ul1111factltr, hal ini ditctapkan karena perusahaan yang 

tergolong industri manufactur memiliki komponen pelaporan 

keuangan, khususnya dalam rugi laba berbeda dengan industri 

lainnya. Misalnya untuk industri kcuangan, pcrbankan dan 

asuransi memiliki model pelaporan keuangan yang berbeda dan 

khusus. Alasan lailU1ya adalah untuk memberikan gambaran yang 

lebih khusus pada salah satu industri yang pada akhirnya dapat 

diharapkan akan bisa memberikan hasil yang lebih kuat (rebustness 

in fill ding). 

3. Perusahaan me~ggunakan model firm cOIll11litment contract dalam 

IPOnya, model ini merupakan model lPO dimana pemilik 

perusahaan tidak begitu mengkhawatirkan bahwa sahamnya tidak 

akan laku teljual, sebab laku tidaknya saham menjadi tanggungan 
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penjamin emisi (undenvriter). Schingga dengan demikian resiko 

perusahaan yang menggunakan 11lodel conLmitl1lent contract bisa 

diminimumkan sampai pada resiko yang paling kecil.Model ini 

bcrbeda dengan 11/odel best ('!lcnt, dimana untuk model ini resiko 

tidak terjualnya saham di pascH perdana mcnjadi tanggung jawab 

dan resiko pihak penjamin emisi. 

4.4 Sumber Data dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang go public di 

Bursa Efek Jakarta (Jakarta Stock Exclul1lge). Sebenarnya di Indonesia 

terdapat dua pasar saham (pasar modal), yaitu Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Mengingat keJengkapan 

iinformasi di BEJ dirasa lebih baik dari padcl di BES, penyusun 

memutuskan untuk mengambil data sekunder di BE] sebagai tempat 

pengumpulan informasi. Perusahaan yang diana.lisis adalah 

perusahaan yang Inelaksanakan go public pada periode tahun 1995 

sampai dengan bulan Juni 1997 pada perusahaan yang masuk dalam 

kelonlpok ind1Jstri manufaktur. 
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4.5 Teknik Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalalTI pene1itian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan tes uji ada tidaknya rekayasa dcngan mengukur total 

accrual, dengan rumus sebagai berikut , Aharony ct a1 (1993 : 67-68) : 

AC 

UAC t = (TAt +T~t_'I) (TA t-I + TA t-2 ) 

2 2 
dimana: 

UACL = Unexpected standardised llCCOlliltillg tlccruals 

pada periode t 

= Total accmlllti1lg accruals 

ACL-l = TotaL accountiJlg accruals sebelum periode uji 

(TAt + TAt_I) 

I 2 

(TA
t
_
1 

+ TA
t
_
2

) 

J 

= Rata-rata total assets untu k periode uji dan 

sebelumnya 

= Rata-rata total assets u ntu k periodc uji 

dan periode sebelumnya. 

Membandingkan Total Accruals (UAC) antara nilai variabel 1 pada 

periode yang di test (t) dengan nilai varia bel tcrsebut pada periode 

pembandin~ (t-1), serta antara t dcngan (t-2), dengan 
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rnenggunakan statistik non parametrik Wilcoxsoll signed rt11lk test, 

Sigllle~;t dan dengan rnenggunakan program statistik SPSS. 

3. Analisis Regresi Berganda (M uliiullri(/t) 

Analisis lI111itivnriat digunakan untuk mengetahui ling-kat 

hubungan antar.1 dua varia bel atdll lebih yaitu variabel tcrgantung 

(depelldellt varitlhel) dengan variabel bebas (illdepClldcllt ul1riahcl). 

Rumusnya adalah sebagai beriklll, Aharony et al ( 1993 : 75) : 

Dep VaLi = ao+ (Xl Ln TA+a2 GTAi+rJ..\ FL + (XI RETi+(Xs KPE +~ll 

Dimana: 

Dependent variabel = total accntt7is yang distandarisasi dengan rata

rata total asset; aliran kas yang distandarisasi dengan rata-rata 

total asset; keuntungan yang distandarisai dengan rat.1-ra1.1 total 

asset. 

Ln TA = iogl1rit11la total assets; 

GTAi = growth of tutill assets (perlumbuhan aktiva) yang diukur 

dengan menggunakan rata - rata pcrtumbu-

han total assets; 

FLi = financial leverage yang diukur dengan menggunakan 

ri:)sio antara total hutang jangka panjang dan total 

assets; 

= n;tailled ownership (pemilikan saham); 
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= peringkat penjamin emisi; 

= koefisien pengganggu. 

4. Analisis Korelasi 

I~umlls yang digunakan lIntuk mengllkllr besarnya korelasi masing 

- masing vqriabel yang dianalisis adalah sebagai 

berikut, J Sppranto (1990 :274) : 

nl:X i Y i -~X ~Y 

r = -------.-.---.-------------.--- -.---------.----.-- ----.. 

In ~X2 -(2..:XPJI/2 -In ~y:? - (~Y)..!I'/2 

5. Uji Asumsi Klasik 

Asu1l1si-asumsi klasik yang digunakan dalam penggunaan Regresi 

adalah sebagai berikut, Djoko I\1ursinto (1990 : 25) : 

a. rata-rata gangguan (el) sama dengan nol, artinya asumsi yang ini 

menginginkan model yang dipakai dapat secara tepat 

menggambarkan rata-rata variabel tergantung dalam setiap 

observasi. Dengan kata lain b~la sampel diulang dengan variabel 

bebas yang tetap, maka kesalahan dalam bap observasi akan 

mempunyai rata":'rata sama dengan nol atau saling meniadakan . 

. IIomoskedastik, E (e;2) = 02, artinya varians gangguan untuk 

masing-masing pengamatan adalah konstan atau sama seb2sar 02 

dalanl arti' tidak . terjadi hubungan antara variabel-variabel 
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pengganggu dengan variabel bcbasnya. Asumsi ini di uJI dengan 

menggunakan korelasi [<auk Spearlneall. 

c. Non Otokorelasi, E (ci-ej ) = 0, artinya bahwa gangguan disatu 

observasi tak berkorelasi dcngan gangguan di observasi lain. 

Dengan kata lain bahwa nilai variabcl tergantung hanya 

diterangkan oleh variabel bebas dan bukan oleh variabel 

pengganggu, dengan menggunakan DTlrbill-Wiltsol/ test. 

d. Non-Multikolineritas, E (eiX i) = 0, artinya tak terjadi hubungan atau 

korelasi antar variabel bebas, diuji dcngan mengguna kan korelasi 

Pearson. 

Jika asumsi-asumsi ini terpenuhi maka model regresi yang 

digunakan dikatakan sebagai penaksir yang mcmiliki sifat tidak bias 

linier terbaik (BLUE = Best Lillier Ull/Jitlscd ['still/llfor). 


