
BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Bursa Efek Jakarta 

Sejarah pasar modal Indonesia sebenarnya dimulai sejak 

pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bursa Efek di Batavia pada 

tanggal14 Desember 1912 yang diselenggarakan oleh perkumpulan 

untuk perniagaan efek (VercllixillX Voordc l-ffcctellltalldcl). Efek 

yang dipcrdagangkan merupakan saham dan obligasi perusahaan

perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. 

Fungsi dari bursa efek adalah menciptakan pasar secara terus 

menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat, 

menciptakan harga yang wajar bagi efck yang bersangkutan 

melalui mekanisme pasar, membantu pembelanjaan (pemenuhan 

dana) dunia usaha, melalui penghimpunan dana masyarakat, 

mempcrluas proses perluasan partisipasi masyarakat dalam 

kepemilikan saham-saham. Mcnurut Kamarudin Ahmad (1996: 

18-19) yang dimaksud dengan, Bursa Efck adalah suatu sistem 

yang terorganisir dengan mekanismc resmi untuk mempertemukan 

penjual dan pembeli efek secara langsung atau melalui wakil

wakilnya. Di Indonesia sendiri memiliki dua bursa efek yaitu Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (RES). 
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Pada era Perang Dunia kedua bursa efek ditutup dan baru 

tahun 1952 bursa efek dibuka kembali dengan dikeluarkannya 

undang-undang nomor 15 tahun 1952. Sampai dengan tahun 1958 

pasar modal mengalami perkembangan yang eukup pesat, 

selebihnya sampai tahun 1976 pasar modal· menunjukkan 

perkembangan yang kurang berarti. 

Pada akhir tahun 1976, sebuah tim keeil yang terdiri dari 

pejabat Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan BAPEPAM, 

diketahui oleh kepala Biro Hukum dan lIumas Departemen 

Keuangan telah dapat menyelesaikan penyusunan suatu paket 

peraturan-peraturan baru untuk membentuk pasar modal di 

Indonesia yang meliputi suatu PP No 25/1976 dan Keputusan 

Pre sid en No 52/1972 serta SK Menteri Keuangan yang mengatur 

segi operasional teknis pasar modal. Pemerintah memberi 

I keringanan dibidang pajak bagi rnereka yang rnenjual sahamnya di 

bursa, juga dibentuk suatu perusahaan perseroan (persero) yang 

bertugas melakukan pembelian saham-saharn yang dijual di bursa 

untuk kemudian dijual kepada masyarakat luas dalam bentuk 

peeahan-peeahan saham yang keeil. Melalui keputusan Presiden 

(Keppres) No 52 tahun 1976, pada tanggal 10 Agustus 1977 

pemerintah mengaktifkan kembali beroperasinya Pasar Modal, hal 

ini ditujukan agar lebih memaeu perturnbuhan ekonomi nasional 

dengan pembiayaan yang ringan. 
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Dikeluarkannya Paket Desember tahun 1987 dengan berbagai 

kebijakan . ya~g memberikan kemudahan berinvestasi di Pasar 

Modal, meningkatkan aktivitas Pasar Modal. Selanjutnya Paket 

Oktober 1988, instrumen Pasar Modal telah disejajarkan dengan 

instrumen lainnya yang ada di sektor perbankan, sehingga Pasar 

Modal menjadi sarana masyarakat untuk berinvestasi. Paket 

Desember 1988 memberikan kesempatan kepada emiten untuk 

melakukan pencatatan sahamnya (Compt1IlY Listillg). 

Didasari oleh bcrbagi pcrtimbangan guna menunJang 

pelaksanaan Pasar Modal yang tertib, terbuka dan efisicn dalam 

rangka melindungi masyarakat umum dan pemodaI, maka 

dikeluarkan Keppres No 53 tahun 1990, yang menyebutkan secara 

jelas bahwa penyelenggaraan bursa akan diserahkan kepada pihak 

swasta, sehingga BAPEPAM sebagai baddn pebksana akan 

berubah wujudnya menjadi badan pengawas, dan pada tanggal 4 

Desember 1991 secara resmi PT.Bursa Efek Jakarta (PT. BEn 

didirikan dan menjadi penyelengara bursa. 

5.1.2 Perkembangan PT. Bursa Efek Jakarta 

Walaupun secara keseluruhan perkembangan Pasar Modal di 

Indonesia menunjukkan peningkatan, banyak pengamat atau 

pelaku bursa, khususnya yang berasal dari Iuar negeri merasa 

bahwa Pasar Modal Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini 
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ditunjukkan dengan besarnya tingkat volatilitasnya cukup tinggi. 

Untuk mcningkatkan kinerja BE}, maka mulai tanggal 22 Mei 1995 

sistem perdagangan otomatis atau Jakarta Alltolllated Tradillg System 

(fATS) mulai dioperasikan. Semcnjak JATS diterapkan, terjadi 

peningkatan yang cukup berarti dalam frekucnsi dan volume 

perdagangan. Otomatisasi ini mensejajarkan BE} dengan bursa 

dunia. Perkembangan BE} mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 

1999 dan berbagai indikatornya dapat dilihat pada Tabel 5.1, yang 
'. 

memuat jumlah perusahaan (emiten), indcks harga saham 

gabungan, kapitalisasi pasar, total volume transaksi, total nilai 

transaksi, total frekuensi transaksi, volume transaksi rata-rata per 

hari, nilai transaksi rata-rata per hari, frckuensi transaksi harian 

dan jumlah hari perdagangan. 



t'-... 
Lf) 

No Uraian 1985 

1 Jumlail cmitcn 24 

2 Index Harga Saham 66,5 

Gabungan 

3 Kapitalisasi 

(Rp Triliun 89,3 

4 Total \'olurne 

Transaksi (juta unit) 0,19 

5 Total :\ilai Transaksi 

(Rp miliar) ~ 7 .>,-

6 Total Frekuensi 

transaksi na 

Volume Transaksi 

7 Rata-rata perhari 

(juta unit) 7,7 

8 Rata-rata perhari 

(Rp miliar) 13, I 

9 Frekucnsi Transaksi 

harian na 

Sumber : JSX Statistik Monthly 1999 

Keterangan : na = data tidak tersedia 

1986 1987 1988 

24 24 24 

69.69 82,58 305 

94.23 100.1 449 

1,432 ") "" 6,9 

1,82 5,18 3,6 

na na lla 

5,8 10,3 27,7 

7,3 21, I 122 

na na na 
.-

TabelS.l 
PERKEMBANGAN BEJ 1985 - 1999 

19RC) 1990 1991 1992 1993 I 1994 
.-------~ --

56 128 139 153 176 217 _._. 
39969 417,8 247,4 274 589 469,6 

4309,4 14187 16,44 24,84 69,3 103,84 

95.8 702,6 1007,9 1,706,3 3.844,0 5,292,6 

964,27 7311 5,778,3 7,953,3 19,086,2 25,482,8 

na na na na 251742 3733867 

387.8 ~,891,3 4,114,0 6,908,0 15.626,1 21,602,4 

3,903,9 p,087,6 23585 32,199,6 17,586,3 04,011,4 

113 na na .na 1.023 1,526 

1995 1996 1997 1998 1999 --
238 253 282 288 304 

514 637 402 398 689 

I 
I 

152,25 215,03 159,93 175,73 ,140,121 

10,646,4 29,527,7 76,599,2 90,620,5 178,486,6 

32,357,5 75,729,9 20,385,2 99,684,7 147,880,0 

609469 1758608 2972468 3506090 4549254 

43,278,2 118,585,3 11,378,0 366;9 722,6 

31,534,6 304,136,1 89,370,6 403,581,8 598,704,4 

2;478 7,063 12,083 14,195 18,418 
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Tabel 5.1 ITlemberikan gambaran bahwa pcrusahaan yang listed dari 

tahun 1985 sampai dengan tahun 1999 mengalami peningkatan 

yang menggembirakan yaitu dari 24 emiten menjadi 304 emiten. 

Kapitalisasi pasar mulai tahun1985 sampai tahun 1999 

mengalami kenaika,n yaitu dari Rp 89,3 Trilliun menjadi Rp 440,12 

Trilliun. Penurunan kapitalisasi hanya terjadi hanya satu periode 

yaitu pada tahun 1997 sebesar Rp 55,1 Trilliun (25,62%). 

Total volume transaksi dalam unit mengalami kenaikan yaitu 

pada tahun 1985 sebesar 0,19 juta unit menjadi 178,486 juta unit 

pada tahun 1999. Kenaikan menyolok nampak terjadi pada tahun 

1997 yaitu sebesar 47071,5 juta unit (159,4 %) dan tahun 1999 

sebesar 87866,1 juta unit ( 97 % ). Sedangkan nilai transaksi dalam 

rupiah sejak tahun 1985 sampai tahun 1999 juga mengalami 

pcningkatan yaitu sebcsar Rp 3,2 milliar mcnjadi Rp 147.880,0 

milliar. Penurunan terjadi pada tahun 1998 scbcsar Rp 20,700.5 

milliar (17,1 %). 

Volume transaksi rata-rata per hari dalam unit mengalami 

fluktuasi mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1999 yaitu sebesar 

7,7 juta unit untuk tahun 1985 dan 722.6 juta unit untuk tahun 1999. 

Kenaikan drastis nampak pada tahun 1996 sebesar 75307,1 juta unit 

(174 %). Sedangkan nila~ transaksi rata-rata per hari dalam rupiah 

juga mengalami fluktuasi. Kenaikan menyolok tcrjadi pada tahun 

1991, tahun1993, tahun 1996 dan tahun 1999. 
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Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IllSG) sebagai 

salah satu cerminan kegairahan Pasar Modal di PT BEJ mengalami 

fluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi faktor internal dan 

external yang mempengaruhi perdagangan di bursa efek. Dari 

66,53 pada tahun 1985 yang merupakan nilai terendah dan 689 

pada tahun 1999 yang m'erupakan nilai tertinggi. Tercatat ada -l 

periode IHSG tertinggi yaitu 589 pada tahun 1993, 514 pada tahun 

1995, 637 pada tahun 1996, dan 689 pada tahun 1999 yang 

merupakan nilai tertinggi. 

5.2 Analisis Hasil Penelitian 

5.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Selama periode Januari 1995 sampai dengan Juni 1997 

tercatat ada 34 Pcrusahaan yang tergolong Industri Mallufactllr 

yang melakukan penawaran perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta. 

Dari keseluruhan sam pel yang diteliti diketahui bahwa tidak 

sebuah perusahaanpun yang melakukan bentuk penawaran 

dengan menggunakan model best effort. Hal ini berarti semua 

perusahaan dalam sampel menggunakan model firm commitme1lt 

offering dalam melakukan penawaran perdana sahamnya. 

Tabel 5.2 menyajikan daftar seluruh sampel yang diteliti mulai 

J anuari 1995 sam -rai dengan J uni 1997. 



TABEL 5.2 
DATA PERUSAHAAN 

-~---------------------- ------ -- ----------- -. - ~ -~----~-

Harga 
Saharn 

\)0. PERUSAHAAN 
Tanggal 

di jual 
Saharn 

IPO Perdana 
(Iembar) (Rp_) 

1 PT Asiana IMI Industries TBK 9-Jan-95 19,800,000 2,400 

2 PT Oarya Varia Laboratorium TBK 10-Jan-95 10,000,000 6,200 

3 PT Telagamas Pertiwi Tbk 26-Jan-95 10,000,000 1,350 

4 PT Indal Alumunium Industry Tbk 13-Feb-95 13,200,000 3,950 

5 PT Budi Acid Jaya Tbk 8-Mei-95 30,000,000 3,000 
--

6 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 19-Mei-95 25,000,000 2,750 

7 PT Fajar Surya Wisesa Tbk 17.- juli- 95 47,000,000 2,450 

8 PT Mustika Ralu Tbk 27:Juli-95 27,000,000 2,600 

9 PT Karwol! Indonesia Tbk 8-Agus-95 20,000,000 2,900 
--

10 PT Jeewon Jaya Indonesia Tbk 22-Agus-95 6,102,000 4,500 

11 PT Tambang Timah (Persero) 19-0kt-95 50,330,000 2,900 
- ---

12 PT Komatsu Indonesia Tbk 31-0kt-95 32,000,000 2,100 

13 PT Miwon Indonesia Tbk 31-0kt-95 25,000,000 1,950 
---

14 PT Asahimas Flat Glass Co.Ltd 8-Nop-95 86,000,000 2,450 
-- -

15 PT Oavomas Abadi Tbk 14-Nop-95 17,250,000 3,300 

16 PT Panasia Filament Tbk 3- Juli-96 44,000,000 2,375 

17 PT Cahaya Kalbar Tbk 9-Juli-96 34,000,000 1,100 

18 PT Surya Oumai Industri Tbk 24-Juli-96 78,708,000 1,000 

19 PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk 24-Juli-96 50,000,000 650 

20 PT Fiskar Agung Perkasa Tbk 25-Juli-96 100,000,000 1,325 

21 PT Kedawung Selia Ind~strial Tbk 29-Juli-96 27,000,000 800 
-----

22 PT Selamat Sempurna Tbk 9-Sep-96 34,400,000 1,700 
- "---
23 PT Pelangi Indah Canindo Tbk 23-Sep-96 27,500,000 650 
------
24 PT Oaya Guna Samudra Tbk 24 okt 96 100,000,000 1,950 

I 25 PT Siantar top Tbk 16-0es-96 27,000,000 2,200 

26 PT Sierad Produce Tbk 27-0es-96 250,000,000 900 
------ ----.. __ .- ... -

'27 PT Alumindo Light Metal Industri Tbk 2-Jan-97 92,400,000 1,300 
- --, ---- .- .. -- - ----
28 PT Alter Abadi Tbk 9-Jan-97 88,819,000 900 

. __ . __ ._--- --- --- ------- - -

1
29 PT Jakarta Kyoei Steel Works Lim Tbk 30-Jan-97 50,000,000 650 
--- -- ~----- .. - - - -- ---

30 PT Oaya Sakti U,nggul Corporation Tbk 25-Feb-97 50,000,000 950 
-_._-- -_._------ ------------- -- --. --- --
31 PT Sunson Textile Manufakture Tbk 27-Mar-97 80,000,000 850 

32 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 16-Mei-97 430,000,000 1,400 

33 PT Inti Keramik Alam Industri Tbk 4-Juni-97 100,000,000 750 
-- -- -

34 PT Asia Inti Selera Tbk 11-Juni-97 45,000,000 950 

2,127,509,00 
0 -----

)umber : Data Prospektus Perusahaan, data diolah. 

Tabe15.2 menyajikan klasifikasi sampel yang 
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-------- -r~~-----Harga 
Saharn Penerimaan 

Penutu~an Kotor 
perdane. (Rp_) 

(RQJ 
3,000 59.400,000,000 

7,250 72,500,000,000 
-

1,400 14,000,000,000 
---. --- --._--_ .. 

4,200 55,440,000,000 

3,000 90,000,000,000 
- - -

2,800 70,000,000,000 

2,450 115,150,000,000 

3,000 81,000,000,000 

2,925 58,500,000,000 

4,500 27,459,000,000 

2,925 147,215,250,000 

2,OCO 64,000,000,000 

1,450 36,250,000,000 
- --- - --

2,475 212,850,000,000 
-- --

3,000 51,750,000,000 

2,500 110,000,000,000 

1,17!) 39,950,000,000 

1 ,07~i 84,611,100,000 

750 37,500,000,000 

800 80,000,000,000 

82S 22,275,000,000 
-

1,850 63,640,000,000 
--- -

72S 19,937,500,000 

2,300 230,000,000,000 

2,350 63,450,000,000 

825 206,250,000,000 

1,400 129,360,000,000 
-

1,025 91,039,475,000 

1,250 62,500,000,000 
-- -- -- --

1,125 56,250,000,000 
-- -- - -

625 50,000,000,000 

1,400 602,000,000,000 

925 92,500,000,000 

900 40,500,000,000 

3237277325000 

'-------

diteliti, yang 

meliputi tanggal pencatatan (lis ti llg date) perdana, jumlah saham 

-
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perdana yang dijual/ ditawarkan ((:ffered shares), harga saham 

perdana (ipo price) per lembar, harga saham penutupan perdana 

(first day cl()sing price) dan penerimaan kotor (gross proceeds) masing

masing pcrusahaan. Berdasarkan tabel tersebut terdapat satu 

perusahaan yang menawarkan jumlah lembar saham yang paling 

sedikit yaitu sebanyak 6.102.000 lembar saham atas nama 

PT.Jeewon Jaya Indonesia Tbk, dan yang paling banyak tercatat 

sebanyak 430.000.000 lembar saham atas nama PT.Aneka Tambang 

(Persero) Tbk. Sedangkan ,harga saham perdana terendah yang 

ditawarkan adalah Rp 650,00 atas nama tiga perusahaan yaitu PT 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk, PT Pelangi Indah Canindo Tbk dan 

PT Jakarta Kyoei Steel Works Lim Tbk, namun harga tersebut 

mampu meningkat pada saat penutupan yaitu masing-masing 

scbesar Rp 750,00, Rp 725,00 dan Rp 1.250,00. Sedangkan harga 

saham pcrdana yang tertinggi adalah sebesar Rp 6.200,00 atas nama 

PT Darya Varia Laboratorium Tbk. Pada saat penutupan harga 

tersebut juga mampu meningkat sebesar Rp 7.250,00. Dari ke 34 

perusahaan tersebut pada saat penutupan sebagian bescH harga 

sahamnya mengalami kenaikan yaitu sebanyak 24 perusahaan, 

namun yang mengalami penurunan harga sahamnya pada sa at 

penutupan terdapat 7. perusahaan, dan yang tetap terdapat 

sebanyak 3 perusahaan. Kenaikan tertinggi sebesar Rp 1.050,00 atas 

nama VI' Darya Varia Laboratorium Tbk dari harga perdana Rp 
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6.200,00 mcnjadi Rp 7.250,00 pada saat ppnutupan. Sedangkan 

pendapatan kotor tertinggi diperoleh oleh PT Aneka Tarnbang 

(Persero) Tbk sebesar Rp 602.000.000.000,00 dan pendapatan kotor 

terendah diperoleh oleh PI Telagarnas Pertiwi Tbk sebesar Rp 

13.500.000.000,00. 

Garnbaran atau deskripsi sarnpel yang diteliti ditunjukkan 

dalarn Tabel 5.3. Tabel tersebut berisi kondisi sarnpel yang diteliti 

yang rneliputi inforrnasi tentang total asset, penjualan, laba bersih, 

jurnlah saharn yang ditawarkan, perturnbuhan rata-rata, fillilllcial 

leverage, hutang jangka panjang, dan peringkat penjarnin ernisi. 

Tabel 5.3 dipcroleh dari data pcrusahaan pada tahun go public yaitu 

tahun T. Adapun pernbagian tahun untuk keperluan analisis dapat 

dilihat pada gambar 5.1 berikut ini: 

Gambdr 5.1 

Pernbagian Tahun untuk Analisis Data 

1994 
T-2 

1995 
T-1 

t t 
t 

Sebelum IPO 

1996 
T 

t 
(Tahun terjadinya IPO) 

1997 1998 
T+1 T+2 

+ f 
+ 

Sesudah IPO 

Tabel 5.3 menyajikan data deskriptif dari sarnpel yang diteliti pada 

Tahun T. 
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Tabe15.3 

Data Dcskriptif dari Sample yang Ditcliti (3-1- Pcrusahaan ) Tahun T 

--- -l<e ... ";'9a,;--[-Mean- T -Med;an- i-- STO Dev --r----,.,;,; --1-- Max --. 
~I A~set(OOO_OOO) - ~6233-333~1-~183774'-1 j 1983917:7-t~13,6 -j ~ 1746565,0 I 

~ , I • . ------ -.-~-------------~---~--~ --------~-.. --~---- -. - - -- - I - -"~-~-I-~-~--r-------I 
Penjualan (000.000) 217369,4 I 107649,1 I 34482,5,1 I 177355 I 1910929,0 I 

Laba Bersih (000.000) 27826'4 .. t--7331~3~1--~- 8197-9,2 I 0,877631 f 484271,0 I 
I--::---:-~------ ~ -.... -----.. ~--.. -~r .. -- .. -- .. ----- --- --~----I ' 

Saham Ditahan (Ret)(%) 73,2 I 71,5 7,3 61,6 94,4 I 

Pertumbuhan rata-rata(%) 26,7+--" -24,7-f--m~~~-17,5 1,71 71,91 

Financial Leverage (%) 14,7 11,4 17,2 OJ 83,5 

I HUangka Panjang 
150433,4 17021,2 565135,8 I 3300466 

(000,000) 01 
I 

Ln TA (Ion) 26,08151 25,93678 1,18069 23,78729 I 30,09458 
I L 

Peringkat penjamin Emisi 0,3 0,0 0,5 0,0 J 1 1 
--'---- ~ 

Sumber : Lampiran 16 

Dari informasi yang ditunjukkan dalam Tabel 5.3 nampak 

bahwa ada jarak yang menyolok dalam hal ukuran perusahaan, 

dimana nilai mi~imum total assets yang dimiliki oleh perusahaan 

adalah scbcsar Rp 21.413,6 juta, scdangkan nilai maksimum total 

assets adalah l~p 11.746.565 juta. llal ini hampir sama dengan 

besarnya penjualan minimum yang diperoleh oleh perusahaan, 

dimana nila! minimum penjualannya adalah sebesar Rp 177.355 

juta, sementara nilai penjualan maksimumnya adalah sebesar Rp 

1.910.929 juta. Pcrbedaan ini menunjukkan bahwa pcrusahaan yang 

go public dalam rentang waktu yang dianalisis bcrvariasi, yaitu ada 

perusahaan yang secara ukuran total tlssetsllya sangat besar, tetapi 

ada juga yang ukuran total Ilssetsnya sangat keeil. Demikian pula 
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dengan nilai penjualannya, yang juga mernpunyai rentang yang 

sangat lebar. 

Perbedaan yang rnenyolok yang ditunjukkan oleh besarnya 

total assets dan p~njualan juga terjadi pada bcsarnya Iaba bersih (l1et 

ill co 11lc), dimana laba bersih minimum tereatat sebesar Rp R77,631 

juta, sedangkan laba bersih maksimurn tereatat sebesar Rp 4S":i.271 

juta. 

Analisis sclarijutnya adalah berkaitan dengan tingkat saham 

yang ditahan oleh perusahaan (retained oW1lership). Nilai minimum 

retai1led oWllerslzip adalah sebesar 61,6 % dan nilai maksimurnnya 

, adalah scbesar 94,4 %, sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 73,2 % 

dan mcdiannya adalah sebcsar 71,5 %. Angka-angka yang eukup 

besar 1m rnengindikasikan bahwa sebagian besar pemilik 

perusahaan menawarkan sebagian keeil dari saham yang ada di 

perseroan. Dengan kata lain bahwa rata-rata perusahaan hanya 

menjual sahamnya sebanyak kurang dari 30% dari total saham 

yang ada. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu petunjuk bahwa 

pemilik asal perusahaan tidak mau tingkat kepemilikannya 

menjadi sangat berkurang, yang berarti pula bahwa kekuatan atau 

dominasi pernilik lama tidak mau menurun. 

I3ila diamati bes~rnya tingkat jilltlllciai Leverage, nampak 

bahwa ada perusahaan yang sarna sekali tidak mcrniliki hutang 

jangka panjang. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya persentase yang 
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no1 persen. Se1anjutnya juga dapat diketahui bahwa ada 

perusahaan yang proporsi hutang jangka panjangnya terhadap total 

assets sangat besar yaitu lebih dari separuh yaitu sebesar 83,S %. 

Teori akuntansi positif yang berpendapat bahwa perusahaan yang 

menga1ami kesulitan keuangan yang dalarn hal ini ditandai oleh 

serna kin besarnya rasio fillallcial leveragellya, eenderung untuk 

memilih metode akuntansi yang menaikan tingkat keuntungan. 

Mengaeu pada teori 1m dapat dihipotesakan bahwa ada 

perusahaan yang pada saat go public mengalami kesulitan 

keuangan. Hipotesa ini didukung oleh angka rata-rata fina1lcial 

leverage yang meneapai 14,7 % dengan standard deviasi sebesar 17,2 %. 

5.2.2 Pengujian Hipotesis 

CUlla kept'rluan analisis dalam pellelitiall ini penJek~ltan 

akrual yang dipakai adalah model yang digunakan oleh Aharony et 

al (1993 : 68). Dalarn pendekatan tersebut diasumsikan bahwa ada 

proporsi konstan antara akrual total (total accruals) dan tolaL assets 

pada periode-periode yang ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

jumlah akrual total (UAC) yang bisa muneul dalarn diskresi 

rnanajernen adalah rnerupakan perbedaan antara total accoull lillg 

accYlltlls dalarn periode t~s yang distandardisasi dengan total assets 

untuk periode uji dan sebelumnya dan total accou1ltillg accYllals 

sebelum periode uji yang distandardisasi dengan total assets untuk 



66 

periode uji dan periode sebelumnya. Selain asumsi tersebut asumsi 

lain yang mendasari pengukuran ini adalah akrual total dibentuk 

oleh dua kornponen, yaitu pertallla perubahan karena 

pertumbuhan perusahaan, yang dalam hal ini adalah total assets, 

dan kedua adalah perubahan disebabkan olch diskresi tarnbah-ln 

pemilik perusahaan. 

Perubahan karena pertumbuhan totill assets adalah karena 

total assets merupakan salah satu cerminan dari akt~vitas 

perusahaan dimana besar kccilnya totill assets akan secara langsung 

dapat rnernpengaruhi tingkat operasional perusahaan. Pengaruh 

langsung ini tentu saja juga berhubungan erat dengan beban dan 

pendapatan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi 

perusahaan sehari-hari (daily operations). Dari adanya fluktuasi 

dalam kegiatan sehari-hari inilah manajemen atau pembuat laporan 

keuangan . dapat memanfaatkan tehnik-tehnik tertentu untuk 

rnempengaruhi tingkat keuntungan dalam upaya untuk 

meningkatkan keuntungan yang dilaporkan. 

Pengerti~n perubahan diskresi tambahan (additio1lal 

discretion) pemilik perusahaan atau pernbuat laporan keuangan 

adalah bahwa, karena kewenangannya, pernilik perusahaan bisa 

rnernilih atau rnerubah .rnetode akuntansi yang diterapkan yang 

bisa mempengaruhi tingkat keuntungan. Sudah barang tentu 

pernilik perusahaan berusaha untuk rnemilih metode akuntansi 
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yang bisa rneningkatkan atau rnernperbaiki keuntungan yang 

dilaporkan (reported eanzings). 

Untuk rnenguji keab~ahan asurnsi yang digunakan, rnaka 

dilakukan analisis yang rnenguji apakah tingkat pertumbuhan 

perusahaan, yang dalarn hal ini adalah perturnbuhan penjualan 

dan total assets, secara statistik signifikan. Pengujian didasarkan 

pada pertumbuhan .totlll assets pada periode satu tahun dan dua 

tahun sebelurn lPO. Dengan menggunakan uji test Wilcoxol1 siglled

rank dan sign-test, seperti ditunjukkan dalam 1'abel 5.4, diperoleh 

hasil bahwa tingkat pertumbuhan penjualan dan total assets untuk 

periode 1'-1 ke l' adalah signifikan pada tingkat p < 0,05. Untuk 

periode 1'-1 sarnpai 1', rata-rata pertumbuhan penjualan adalah 9,78 

I %, sedangkan mediannya sebesar -7,4%. Dengan dernikian 

perusahaan rnengalami perturnbuhan yang positip. Untuk periodc 

yang sarna total assets rnengalami pertumbuhan yang lebih besar 

yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,09 % dengan 

median sebesar 20,14 % dan signifikan pada tingkat p < 0,05. 

Sedangkan untuk periode 1'-2 sarnpai l' rata-rata 

pertumbuhan penjualan adalah sebesar 51,2 % sedangkan 

mediannya sebesar 34,6 %, dengan dcrnikian perusahaan 

mengalami perturnbuha~l yang positip. Untuk periode yang sarna 

total assets juga rnengalanli pertumbuhan, narnun pertunlbuhannya 
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lebih kecil dari pertumbuhan penjualannya yaitu sebesar 29,3 % 

dengan median sebesar 22,2 %, dan signifikan pada tingkat p< 0,05. 

Tabel5.4 

Pertumbuhan Penjualan dan Total Assets (34Perusahaan)d 

_._-_ ..... _- - .. - .. -_ .. _-_._---_._ .. __ . --- ---Mean--- -rMedli.-n I STD Dev! - - - -- .-

Keterangan Min 
I 

Periode T-1-T 
I 

I Penjualan 0,09783 -0,07401 1,08036 5,6144 

1 
Total Asset 0,24098b 0,20137 0,19219 0,7992 

r--Max---I 
r----I 

5 -0,777061 

:t-O= t---

I Periode T-2-T 

Penjualan 0,512371 0,34590 0,68906 
i 

0,29304b 0,22277 I 0.26041 I 
-----~-.------.--- ----------- ---------. ---.1- --.--- ----- -. ---I 

3,9522 61 -0,09151 I 
! -0,08488 I 

-f--- -- ---I 
0,91232 

----~--... -.---

~ Total Asset 

.-1 __ _. J _____ L _____ J 
Sumber: Lampiran 16 

Catatan: 

Peningkatan dalam ukuran dinyatakan ada bila nilai pertumbuhan lebih besar 
dari nol (0) 

I Test dilakukan untuk menguji apakah median pertumbuhan lebih besar dari nol 

I a 
tl - t~ 

Pertumbuhan diukur dengan rumus , dimana variabel diwakili oleh 

penjualan atau total assets 
b Signifikan pada tingkat 5 % dengan uji test Wilcoxon dan sign_ Keseluruhan 

test adalah one-tailed_ 

l-lasil uji pertumbuhan sebagaimana yang tercantum dalam 

Tabel 5.4 dengan jelas mcngkonfirmasikan asumsi yang digunakan 

yaitu bahwa tingkat pcrgeseran akrual dipcngaruhi oleh bcsarnya 

total asset. 

Pengujian selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah 

dalam pcriodc satu tahun dan dUd tahun sebdum go public 

perusahaan mclakukan upay~ rekayasa akuntansi laporan 
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keuangan perusahaan yang meningkatkan besarnya laba 

(keuntungan). Tabel 5.5 menampilkan hasH pengujian untuk 

hipotesis pertama. Hipotesis pertama dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa tidak ada rekayasa akuntansi laporan 

keuangan perusahaan pada saat IPO di Bursa Efck Jakarta. 

Tabel5.5 

Perubahan Eamillgs, Operatillg Cash FLow dan TotaL AccruaLs Periode 
T-l ke T dan T-2 ke T (34 Perusahaan). 

Keterangan Earnings 
Operating Total AccrulJi'"-i Cash Flows 

~~ ..... ~~ .. ~-~ .. --~- ~-~ .. ~.-. ~.-~-

Periode T-1-T 
------ ----". - -- -.-~-.--- --"------_._--.-

--- 0,02823j Rata-rata 0,94620 0,397592 
I-~ 

Median 0,16108 -0,56594 0,00850 I 
~-'---~---c.:rl 

Persen (+) (%) 55,88 35,29 ~ 
Persen (-) (%) 44,12 64,71 47 I 

Wilcoxon test (z-value) -0,4701- -0,026 -0,658 [ 
-

Wilcoxon test (p- value) 0,638 
.- .. ~~--.. -~ --6~980 I 

0,510l 
. ~~ 

0,000 I -0,171 I Sign test (z- value) -0,514 

Sign test (p- value) 0,607 1,000 0,8641 

-~ 
Periode T -2-T 

Rata-rata 1,11520 -0,77292 -0,02436 

Median 0,89413 -0,56031 -0,02146 

Persen (+) (%) 88,23 32,35 41% 

Persen (-) . (%) 11,79 67,65 59
1 

I Wilcoxon test (z-. value) -4,078 I -2,659 -1,222 I 

Wilcoxon test (p-value)· -0,000 I 0,008 i 0,2 

Sign test (z- value) -4,630 I -1 886 I , I 0,8~ 

Sign test (p- value) 0,000 I 0,059J 0,3 

Sumber : Lampiran 14,15,16,17,22 dan 23 
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Dari Tabel 5.5 nampak bahwa berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan Wilcoxon Signed I~ank Test ternyata nilai Z tes 

untuk periode satu tahun sebelum go pllhlic - 0,658 dengan 

probabilitas kesalahan 0,510 (p-valuc ± 0,510). Sedangkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan Sigll test, nilai Z tes 

menghasilkan - 0,171 dengan probabilitas kesalahan 0,864 (p-value 

+ 0,864). Baik uji Wilcoxo1l maupun uji SigH, keduanya menunjukkan 

bahwa nilai. median Total Accrual periode T -1 ke T sebesar 0,00850 

secara statistik tidak signifikan 

Sedangkan untuk perhitungan periode dua tahun sebelum go 

public dengan menggunakan metode analisis yang sarna yaitu 

Wilcoxoll Signed Rank Test, nilai Z tes mengbasilkan nilai total 

accruals sebesar - 1,222 dengan probabilitas kesalahan 0,222 (p

value + 0,222). Untuk perhitungan dengan menggunakan Sign test, 

nilai Z tes menghasilkan 0,857 dengan probabilitas kesalahan 0,391 

(p-value ± 0,391). Hasil yang sarna juga ditemukan untuk periode 

T-2 ke T yang menunjukkan bahwa nilai median Total Accmal 

sebesar - 0,02146 secara statistik tidak signifikan 

Dari hasil analisis seperti yang ditampilkan Tabel 5.5 tersebut 

I menunjukkan bukti bahwa pemilik perusahaan tidak melakukan 

I upaya rekayasa lapora.n keuangannya atau perusahaan tidak 

melakukan discretiollary tlccrtltlls yang positif baik pada periode satu 

tahun sebelum go public, maupun dua tahun sebelum go public. Atas 
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dasar itu maka hipotesis pertama dalam penelitian Inl yang 

menyatakan tidak ada rekayasa akuntansi laporan keuangan 

perusahaan pada saat IPO di Bursa Efek Jakarta diterima atau tidak 

dapat ditolak. 

Guna memperkuat pembuktian analisis di atas akan dilihat 

pula sejauh mana kondisi eamillgs dan cash jlmos pada periode satu 

tahun sebelum go pll/JIic dan periode dua tahun sebelum go pllblic 

yang akan dijelaskan pada Bab 6. 

5.2.3 Analisis Multivariat 

Sebelum analisis 1Illlitivariat ini dijalankan ? terlcbih dahulu 

dilakukan pengujian variabel yang akan dimasukkan dalam 

analisis ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui validitas dari 

penyertaan variabel yang dimaksud. Pengujian validitas ini perlu 

dilakukan sebagai penunjang metode analisis. Sehingga ada 

dukungan pada landasan teori yang digunakan. 

Variabel yang diuji kevaliditasnya adalah tingkat 

pertumbuhan perusahaan. Dari pengujian sampel yang diteliti 

diketahui bahwa pada periode satu tahun sebelum go public tingkat 

pertuITlbuhan rata-rata total asset menunjukkan angka 24 % (median 

pertumbuhan 20 %) se.dangkan perioJe Jua tahun sebelum go 

pllblic tingkat pertumbuhan rata-rata total asset menunjukkan angka 

29,3 % (median pertumbuhan 22,3 %). Hal ini berarti bahwa untuk 
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kedua periode tersebut rata-rata perusahaan yang go pllblic 

mengalami pertumbuhan sebesar 26,7 <Yo. Dari 34 sampel yang 

diteliti untuk periode satu tahun sebelum go pllblic hanya 4 

pcrllsahaan yang ml'ngalami ~wrtllmbuhan n('gatif sl'Jangkan 

sisanya 30 pcrusahadn Illl'ngalami p(lrtumbuhan yang positif. 

Untuk periode dua tahun sebelum go puhlic dari 34 perusahaan 

yang diteliti terdapat 3 pl'rusahaan yang ml'ngalami pertumbuhan 

ncgatif, scdangkan slsanya 31 perusahaan mcngalami 

pertumbuhan yang positif. Dari uji statistik Wilcoxoll sigllcd-mllk tcst 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (z = -4~881) 

untuk periode satu tahun sebclum go pllblic. Sedangkan untuk 

periode dua tahun sebelum go puNic uji statistik VVilcoxoll sigl1cd-

rank tcst menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (z' = -

4,778). Hasil ini bisa diartikan bahwa pertu mbuhan yang positif 

benar-benardialami oleh perusahaan yang tcrmasuk dalam sampel 

penelitian ini. Tabel 5.6 menyajikan hasil analisis multivariat untuk 

periode satu tahun sebelum IPO : 
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Tabel5.6 

I-lasil Analisis Mllitivarillt untuk Pcriode 1 tahun sebelum IPO 

Variabel Terikat I a 0 l-a--~---- -! a 2 :- a 3 II a 4 I a ~ 

I-c_o-,-eff_i_C_ie_n_t ___ -r1-----:1-,,3::-:9::-3:--J---_-O::-,-::-0-::-65-=:9-,- ____ l -, 129 ~08 0,373 ~I 0,16=-! 
tval I 1,861 -2,205* I -,839 ! ,721 0,700 2.038 I 

f-S_i9 __ ·_--~_-_-_==_· __ j---'-_0_,_0_73_-'--_-_O_~_O_3_6 ___ - f- 0.409 __ ~4-77 - -0-,490-~~ 
Koefisien regresi berganda : 0,433 

i Koefisien R Square: 0,188 
i Adjusted R2: 0,043 l Nilai F : 1,294 ; tingkat signifikan 0,295 _______________ _ 

I Sum ber : Lam piran 18 

Catatan: 
* Signifikall pada5% 

Dari h~sil analisis sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.6 

terungkap l;>ahwa untuk periode satu tahun sebelum go public 

hanya ukuran perusahaan (logaritma totaL asset) yang memiliki 

tingkat signifikallsi yang memenuhi, yaitu sigllifikan di bawah 5%, 

tepatnya signifikan pada tingkat 0,036 dengan koefisien t sebesar 

- 2,205 dengan arah hubungan negatif. Sedangkan variabel-variabel 

yang lain tidak ada yang sign ifika n . Persamaan regresi atas model 

yang diuji menunjukkan tidak Sigll~fikll/l secara statistik, dimana 

nilai r ( F-value ) sebesar 1,294 dan sigllifiktlll pada tingkat 29,5%. 

Dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa hanya variabel 

ukuran perusahaan (logarit11ltl totaL asset) yang mempunyal 

keterkaitan dengan manajem~n akrual. 

Persarnaan yang digunakan dalam analisis lIlll/tivllriat adalah 

sebagai beriku t : 
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Dep. Var : a (} + a I LN TA + a 2 GTA + a ~ FL + a -l RETi + a sKPE j+ III 

Dimana: 

Dep. Var 

FL 

RETi 

III 

Total Akrual yang distandarisasi dengan total 

penjualan aliran kas yang distandarisasi deng

an total penjualan, keuntungan yang distanda

risasi dengan total penjualan 

: Logarit11ltl total Asset 

: Growth of totaL Asset (Pcrtumbuhan aktiva) 

: Fillil1ICilll leverage 

: Retai1led Ownership (Pemilikan Saham) 

: Kodisien Penggangg u 

Analisis untuk periodc dua tahun scbelum go public 

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.7, mcnunjukkan bahwa 

I hanya pertumbuhan total asset (Growth totlll assets) yang mcmiliki 

tingkat sigllifiktlllsi yang memcnuhi, yaitu sigllifikall dibawah 5%, 

tepatnya sebesar 0,026 dcngan kocfisicn t sebesar - 2,347. 

Scdangkan variabel-variabel yang lain juga tidak ada yang 

Sigllifikilll. Sedangkan persamaan regrcsinya tidak signifikllll, dimana 

nilai F (F-value) sebcsar 1,612 dan sigllifikil11 pada tingkat 18,9 %. 

Dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa hanya variabel 

pertumbuhan total asset (Growth total assets) yang mempunyai 

keterkaitan dengan manajemen akrual. 
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Tabe15.7 

l-Iasil Analisis Mu/tivarillt untuk Periode 2 tahun sebelum 11'0 

I Variabel ~~1-- a 0 --I ~--r--a-;---i--a-3 -I a ~---i a 5 I 

~cie~l. _. - r . t~~r~~~~;!f[-j:3;;~J~iif!:f!fi=!fi 
Koefisien regresi berganda : 0,4 73 --~----- ------- --- - - -- ---I 
Koefisien R Square: 0,224 I 

~~~~S~~d1 ~21 ~ ~'~~~kat signifikan 0,189 _ __ __ _ _____ n _________________ J 
Sumbcr : Lampiran 19 

I Catatan : 

* = Signifikcln pclda 5 % 

Atas dasar analisis yang ditunjukkan olch Tabel 5.6 dan 

Tabel 5.7, maka hipotesis kedlla yang menyatakan bahwa faktor 

I proporsi saham yang ditahan oleh pemilik lama mempunyai 

hubungan yang negatip dengan rekayasa akuntansi laporan 

keuangan, dapat diterima tetapi tidak signifikan dan arahnya 

sesuai dengan yang diprediksi. 

Sedangkan hipotcsis yang ketiga yang menyatakan bahwa 

faktor peringkat penjamin emisi mempunyai hubungan yang 

negatif tcrhadap rekayasa akuntansi laporan keuangan 

berdasarkan analisis tersebut maka hipotesis tersebut diterima atau 

juga terbukti kebenarannya. 

Untuk hipotesis yang ke empat yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan .. (logaritma total assets) mempunyai hubungan 

yang ncgatip terhadap rekayasa akuntansi laporan keuangan, 

berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis terscbut ditolak. 
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Sedangkan hipotesis yang keli11la yang menyatakan bahwa 

tingkat pertumbuhan total assets (gro7.utlz total assets) mempunyai 

hubungan yang positif terha,dap rekayasa akuntansi laporan 

keuangan, berdasarkan hasil analisis tersebut hipotesis ini diterima. 

Untuk hipotesis yang keellam yang menyatakan bahwa 

faktor filltlllcial leverage mempunyai hubungan yang positip 

terhadap rekayasa akuntansi laporan keuangan, berdasarkan hasil 

analisi tersebu't hipotesis ini ditolak. 

Analisis selanjutnya untuk melihat sebcrapa jauh hubungan 

antara masirtg-masing variabel, baik variabel tcrikat (dcpclldellt 

vtlrillbel) maupun variabel bebas (illdependcnt variabel) kiranya perlu 

dilakukan analisis korelasi. Tabel 5.8 di bawah ini menyajikan hasil 

perhitungan analisis korelasi antara variabel-variabel yang 

dianalisis untuk pcriode satu tahun sebelum g(l publik. 

Tabe15.8 

Korelasi antara variabel-variabel yang dianalisis untuk periode satu 
tahun sebelum go publik 

I -J FLI I GTAI I LN.TAI I RET I KPE 
1 __ ~A~L ____ nj __ Q~0094 __ I 0,28~_~ -0,098 __ +=-0,022J)l.213_ 
I Fit 1 1,000 I -0,002 0,428* -0,067 0,036 

I GT Al I 11,000 1-0,114 -0,152 ---1 0,009 ~ 
I LN.TAl I 1,000 I 0,243 1~3*- I 
i-

I
! R-E-T---=---+II---+-I----+-I ~---+I}'OOO 19,09~~ 
. KPE. I 1 I I 1,000 I 

Sumber : Lampiran 24, d.ata diolah 

Catalan: 
, Signifikdn pddd lingkdl 0,05 
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Dari tabe15.8 bisa diketahui bahwa hanya ada dua hasil yang 

menunjukkan tingkat korelasi yang positif dan signifikan, yaitu 

antara fillllllcial leverage dan logllritmtl totlll asset, serta logaritlllll total 

Ilsset dcngan pcringkat penjamin emisi. Keduanya signifikan pada 

tingkat 0,05 untuk uji signifikansi huo tailed. Pengujian terhadap 

seberapa jauh hubungan antara variabel terikat (dependent variabLe) 

dengan variabel bebasnya (illdepe11dent variable), menunjukkan 

bahwa total accYlltll (UAC) mempunyai hubungan yang positif 

tetapi tidak signifikan dcngan fillllllcilll levert/gc, growth total Ilsset 

dan peringkat penjamin emisi. Hubungan UAC dengan Logaritl1la 

total asset dan tingkat saham yang ditahan , totlll ilCCYllIlI mempunyai 

hubungan yang negatip dan tidak signifikan. 

Hasil analisis korelasi antara variabel-variabel yang dianalisis 

untuk periode dua tahun sebclum go pllblic ditunjukkan pada Tabel 

5.9 bcrikut ini. 

Tabel5.9 
Korelasi antara variabel-variabel yang dianalisis untuk periode dua 

tahun scbelum go publik 

RETT--KPE -- I -----r- ---I 
-0156 0144 
-~-iio r---O~075-11 

- - -----

_ -0,190 L- 0,052 i 
0,737 I 0,324 I 
1,000 0,091 I 

1:000 I 
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'rabel 5,9 menunjukkan bahwa korelasi antara variabel bebas 

dan variabel tidak bebasnya tidak ada yang mempunyai hubungan 

yang signifikan, namun total 11 CCYll ilL lllempunyai hubungan yang 

positip tetapi tidak signifikan dengan finallciaL Leverage, dan 

mempunyai hubungan yang negatip dan tidak signifikan dengan 

grm.uth totaL asset, Logarit11llZ total asset, tingkat saham yang ditahan 

dan peringkat penjamin emisi. 

FilltlJlcial Ll.'vl.'rage mempunyai hubungan yang positip dan 

tidak signifikan dcngan growth tottll asset dan logaritlllll toitll tlSSl.'t. 

Dcngan kcpemilikan saham dan pcringkat penjamin emisi, fillallcial 

Leverage mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan. 

Growth totaL tlsset mempunyai hubungan yang positip dan tidak 

signifikan dcngan peringkat pcnjamin emisi, namun dengan 

logaritlllil total asset dan kepemilikan saham mempunyai hubungan 

yang negatif dan tidak signifikan. Logaritma totaL asset mempunyai 

hubungan yang positip dan tidak signifikan dengan kepemilikan 

saham dan peringkat penjamin emisi, dan peringkat penjamin. 

emisi sendiri mempunyai hubungan yang positip namun tidak 

signifikan dengan kepemilikan saham. 

Berda~arkan hasil analisis regresi langkah selanjutnya adalah 

dilakukan uji asumsi ~lasik model untuk periode satu tahun 

sebelum go pttblic dan periode dua tahun sebelum go public. Dengan 

menggunakan perangkat SPSS diperoleh hasil yang menunjukkan 
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bahwa pada periode satu tahun sebelum :\0 public dan periode dua 

tahun sebelum go public tidak ada nilai Variallce Inflatio1l Factor (VIF) 

yang memenuhi kriteria untuk adanya IIl/t!tikoliI/Cilritas, karen,l VII; 

score tidak ada yang mempunyai nilai yang ll'llih besar dari nilai 10 

(lihat lampiran 26). Untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi, 

dengan cara menggunakan uji Dllrbill VVilb011 tcst, hasil perhitungan 

dengan uji regresi menggunakan SPSS menunjukkan nila\. DW 

sebesar 2,010. Hasil ini bila dibandingkan dengan nilai DW tabel 

sebesar 1,81, maka nilai DW hitung lebih besar dari nilai DW tabel 

(lihat lampira~ 26 dan 27). Dengan demikian berarti tidak terjadi 

otokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini. Sedangkan 

untuk mengetahui ada tidaknya /101Jlokcdastisitas, maka berdasarkan 

hasil pcrhiturlgan dengan menggunakan SFSS dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5 'X) menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

tidak ada yang signifikan, sehingga kesimpulannya tidak terjadi 

gejala hcterokedastisitas pada model regresi pada penelitian ini (lihat 

lampiran 26). 


