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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Earnings 

Management pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO). 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif 

dan analisis regresi berganda, menggunakan alat uji asumsi klasik untuk menguji 

kelayakan dari model regresi yang digunakan. Data sampel yang digunakan 

adalah perusahaan yang melakukan IPO dalam periode 2013-2016. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah minat investor untuk membeli efek perusahaan yang 

baru saja melakukan IPO sering mengalami kesulitan. Kesulitan ini terjadi karena 

kurangnya pengetahuan informasi mengenai perusahaan tersebut, hal ini memberi 

celah perusahaan untuk melakukan manajemen laba yang cenderung menyesatkan 

investor. Oleh karena itu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

manajemen laba yaitu dicretionary accruals. 

Hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel yang 

berpengaruh terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut: 

1. Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini 

disebabkan Fleksibilitas manajemen untuk memanajemeni laba dapat 

dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi 

pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat 

manajemen laba. Investor hanya akan merujuk pada prospektus yang 
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merupakan informasi utama tentang perusahaan di pasar. Pihak Investor 

hanya memiliki informasi yang relatif terbatas tentang perusahaan yang 

melakukan IPO sehingga pemilik perusahaan akan berupaya menaikkan 

atau menjaga tingkat keuntungan perusahaan guna memaksimalkan harga 

penawaran. Karena harga penawaran yang tinggi akan berpengaruh 

langsung terhadap kesejahteraan pemerintah (issuer). 

2. Nilai Penawaran Saham tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal 

ini disebabkan besarnya ukuran penawaran saham pada saat IPO, melalui 

IPO diharapkan akan menyebabkan membaiknya prospek perusahaan yang 

terjadi karena ekspansi atau investasi yang akan dilakukan atas hasil IPO. 

Hasil yang tidak berpengaruh nilai penawaran saham terhadap manajemen 

laba dikarenakan proceeds merupakan proksi ketidakpastian yang 

dihubungkan dengan harga saham yang disebabkan keterbatasan informasi 

tentang perusahaan yang akan go public sehingga menyebabkan tidak ada 

dasar yang relevan tentang bagaimana harga penawaran ditetapkan. 

3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 

disebabkan informasi yang berada di tangan investor banyak, maka tingkat 

ketidakpastian yang akan dihadapi oleh calon investor mengenai masa 

depan perusahaan emiten dapat diperkecil apabila informasi yang 

diperoleh banyak. Dan pengawasan yang ketat dari pemerintah, analis, dan 

investor yang ikut menjalankan perusahaan menyebabkan manejer tidak 

berani melakukan praktik perataan laba yang merupakan salah satu teknik 

dalam manajemen laba. Hal ini dikarenakan, dengan pengawasan yang 
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ketat tersebut jika manejer melakukan praktik perataan laba besar 

kemungkinan akan diketahui oleh pemerintah, analis, dan investor 

sehingga hal ini dapat merusak citra dan kredibilitas manejer perusahaan 

terebut. 

4. Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 

disebabkan kemampuan perusahaan dapat bertahan hidup dan menjalankan 

operasionalnya. Dalam kondisi normal, perusahaan yang telah lama berdiri 

akan mempunyai publikasi perusahaan yang lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan yang masih baru. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

perusahaan yang usianya masih muda tidak selalu berusaha untuk 

mendapatkan lebih banyak perhatian dari investor sehingga lebih banyak 

melakukan tindakan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan 

yang usianya lebih lama, hasil penelitian membuktikan bahwa umur 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ini membuktikan 

bahwa tidak berarti dengan lamanya perusahaan berdiri perusahaan 

tersebut dikatakan baik untuk berinvestasi.  

5. Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan 

kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau 

penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Karena 

kurangnya pengawasan yang menyebabkan leverage yang tinggi, juga 

akan meningkatkan tindakan opportunistic seperti manajemen laba untuk 

mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik. Dan  

perusahaan dengan tingkat Leverage yang tinggi tidak lagi menggunakan 
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pinjaman sebagai sumber dananya dan  akan beralih ke pendanaan ekuitas. 

Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus memiliki kinerja yang baik dan 

laba yang tinggi untuk menarik minat calon investor. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, 

adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham perdana / Initial 

Public Offering (IPO) hendaknya mempertimbangkan untuk melakukan 

Earnings Management, karena terbukti memberikan dampak kepada 

perusahaan itu sendiri. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak 

variabel lain, seperti variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai 

variabel pendeteksi manajemen laba. 

3. Penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang dan untuk 

mempertinggi daya uji empiris dan juga menggunakan objek penelitian 

yang lebih luas, tidak hanya pada perusahaan Jasa, Dagang, Keuangan 

maupun Manufaktur tetapi juga ditambah dengan perusahaan Manufaktur 

dan perusahaan lainnya, karena semakin lama interval waktu pengamatan 

maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh informasi tentang 

variabel yang handal untuk melakukan peramalan yang lebih akurat. 


