
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam PSAK No. 1 menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

entitas.Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagianbesar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. 

Pengguna ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban 

manajemen berbuat demikian agar manajemen dapat membuat keputusan 

ekonomi. Keputusan ekonomi mencakup keputusan untuk menahan atau menjual 

investasi dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen. 

Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah 

informasi mengenai laba perusahaan.Informasi laba sebagaimana dinyatakan 

dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2 merupakan 

unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang 

menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Dalam PSAK Nomor 1 

informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis 

yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari 
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sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektifitas 

perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2009). Bagi 

pemilik saham atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (wealth) 

yang akan diterima, melalui pembagian deviden. Laba juga digunakan sebagai alat 

untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang 

pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir 

kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat digunakan untuk memperkirakan 

prospeknya dimasa depan. 

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih 

kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan atau nilai perusahaan. Sulistyanto (2008) 

menyatakan bahwa manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan 

komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen 

akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang 

digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan 

penyusunan laporan keuangan. Prinsip akuntansi akrual akan menimbulkan 

penerapan kebijakan-kebijakan akuntansi. Manajemen laba merupakan pemilihan 

kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus. Manajemen laba dapat 

menimbulkan bahaya moral, karena manajemen laba dianggap sebagai ancaman 

moral bagi pengguna laporan keuangan. 



3 
 

 
 

Manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimumkan, 

atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan 

manajemen. Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan 

kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai sasaran secara objektif. 

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer perusahaan untuk 

melakukan manajemen laba. Scott (2015) mengemukakan beberapa motivasi 

manajer dalam manajemen laba, yaitu alasan bonus (bonus scheme), kontrak 

utang jangka panjang (debt covenant), motivasi politik (political motivation), 

motivasi pajak (taxation motivation), pergantian Chief Executive Officer (CEO), 

dan Initial Public Offering (IPO). 

Dalam melakukan tindakan manajemen laba, terdapat beberapa bentuk 

pola tindakan manajemen laba. Menurut Scott (2015) bentuk-bentuk manajemen 

laba dapat dilakukan dengan cara yaitu: (1) Taking a bath, yaitu melaporkan laba 

pada periode berjalan dengan nilai yang sangat rendah atau sangat tinggi, (2) 

Income maximization, yaitu melaporkan laba pada periode berjalan lebih rendah 

daripada sesungguhnya, (3) Income minimization, yaitu melaporkan laba pada 

periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya, (4) Income smoothing, 

yaitu melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktualisasi normal pada 

periodeperiode tertentu. Semua pola tersebut dilakukan oleh manajemen karena 

adanya peluang dari manajer perusahaan guna memaksimalkan keuntungan 

pribadi serta kontrak efisien untuk menguntungkan perusahaan. 
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Praktik manajemen laba pun juga terjadi di pasar modal negara lain, 

seperti pada Enron Coorporation, WordCom dan Walt Disney Comp. Enron 

Corporation terbukti melakukan manipulasi laba yaitu, melakukan manipulasi 

eksekutif melalui lembaga auditornya sehingga dapat mendongkrak laba 

mendekati USD 1 Miliyar, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Begitu juga 

Xerox Corporation yang terbukti melakukan manipulasi pendapatan akuntansi 

dengan cara memanipulasi pembukuan atas pendapatan (revenue) perusahaan 

sebesar USD 6 Miliyar. Jumlah tersebut tidak sama dengan taksiran Securities and 

Exchange Commision (SEC) yang saat itu nilainya dari 1997 sampai 2000 

menurut pengawas pasar modal AS diperkirakan hanya sebesar USD 3 Miliyar. 

Manajemen laba dipengaruhi banyak faktor, diantaranya asimeri 

informasi, nilai penawaran saham, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan 

leverage. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan. Agency Theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara 

manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Ketidakseimbangan informasi yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan pihak diluar perusahaan dapat disebut sebagai 

asimetri informasi.Semakin sedikit informasi yang diungkapkan oleh manajemen 

kepada pihak diluar perusahaan maka semakin tinggi tingkat manajemen 

laba.Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan semakin 

mudah bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi.Sehingga 

untuk membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan, perusahaan 

harus dapat megurangi asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan 
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investor. Manajer yang berada dibawah pengawasan akan mungkin lebih baik 

untuk memberikan informasi mengenai laporan akuntansi berkualitas tinggi yang 

lebih mempromosikan peningkatan kualitas pendapatan perusahaan (Hunton et al., 

2006). Manajemen laba dapat meningkatkan ketidakpastian bagi investor tentang 

distribusi arus kas masa depan perusahaan, yang akanmenciptakan asimetri 

informasi antara informasi dan kurang informasi investor (Bhattacharya et al., 

2012). 

Menurut Investopedia (2014), terdapat dua masalah utama dalam asimetri 

informasi yaitu : 

1. Adverse Selection  

Perilaku yang tidak bermoral yang mana dengan cara mengambil 

keuntungan dari asimetri informasi sebelum transaksi.   

2. Moral Hazard 

Perilaku yang tidak bermoral yang mana dengan cara mengambil 

keuntungan dari asimetri informasi setelah transaksi. 

Asimetri informasi menggunakan alat ukur yaitu Bid-Ask Spread. 

Penelitian Raharjo (2014) menyeatakan bahwa penggunaan Bid-Ask spread 

sebagai proksi dari asimetri informasi dikarenakan dalam mekanisme pasar 

modal, pelaku pasar modal juga menghadapi masalah keagenan. Pelaku pasar 

modal saling berinteraksi guna mencapai tujuannya yaitu membeli atau menjual 

sahamnya, sehingga akivitas yang dilakukan dipengaruhi oleh informasi yang 

diterima baik secara langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (insider 
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trading). Dealer dan broker memiliki daya pikir yang terbatas mengenai presepsi 

masa depan dan dapat menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan 

pedagang terinformasi (informed traders). Hal tersebut dapat menimbulkan 

adverse selection yang mendorong dealer dan broker untuk menutupi kerugian 

dari informed traders dengan meningkatkan spread terhadap pedagang likuid. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara dealer dan 

informed traders tercermin pada spread yang ditentukan (Raharjo, 2014). 

Perusahaan membutuhkan modal untuk keperluan operasionalnya yang 

dilakukan secara rutin. Hal ini dapat dipenuhi dengan menerbitkan saham dan 

menjualnya kepada publik melalui penjualan kepada masyarakat (public offerings) 

dengan Initial Public Offerings (IPO). IPO adalah mekanisme yang harus 

dilakukan perusahaan saat melakukan penawaran saham pertama kalinya kepada 

khalayak ramai di pasar perdana. Dalam melakukan IPO, perusahaan harus 

menerbitkan prospektus sebelum melakukan listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Informasi yang terdapat dalam prospektus akan digunakan investor untuk 

pengambilan keputusan di bursa. Informasi dalam prospektus memberikan 

gambaran tentang kondisi, prospek ekonomi, rencana investasi, ramalan laba, dan 

deviden yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan keputusan. Penilaian 

investor terhadap kondisi dan prospek perusahaan akan menentukan besarnya 

dana yang dapat diperoleh perusahaan dari pasar modal. 

Perusahaan yang melakukan IPO cenderung melakukan manajemen laba, 

hal ini disebabkan informasi mengenai perusahaan yang belum go public relatif 
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sulit diperoleh oleh investor karena investor hanya mengandalkan informasi yang 

terdapat dalam prospektus. Prospektus adalah dokumen yang berisikan informasi 

tentang perusahaan penerbit sekuritas dan informasi lainnya yang berkaitan 

dengan sekuritas yang ditawarkan.Prospektus berisi informasi keuangan dan non 

keuangan.Informasi keuangan terdiri dari neraca (balance sheet), laporan laba rugi 

(income statement), laporan arus kas (cash flow statement), dan penjelasan atas 

laporan keuangan (notes of financial statement). Sedangkan informasi non 

keuangan berisi informasi mengenai underwriter, auditor independen, konsultan 

hukum, nilai penawaran saham, persentase saham yang ditawarkan, umur 

perusahaan, dan informasi lain yang mendukung (DuCharme et al., 2004 dalam 

Sulistiawati, 2013). Informasi dalam prospektus tersebut dibutuhkan investor 

dalam proses pembuatan keputusan di pasar saham. 

Salah satu contoh kasus perusahaan untuk dapat melakukan manajemen 

laba adalah adanya penemuan atas penipuan di balik skenario harga penawaran 

perdana (IPO) saham PT. Krakatau Steel (KS), Pada hari Rabu 10 November 

2010, PT KS (Persero) Tbk. resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Kegiatan ini merupakan puncak dari serangkaian proses 

pengalihan kepemilikan saham yang telah direncanakan PT KS beberapa tahun 

terakhir. Harga saham PT KS telah ditetapkan sebesar Rp 850 persaham.Jumlah 

saham yang dilepas ke masyarakat sebanyak 3,155 miliar saham atau setara 

dengan 20% dari keseluruhan saham. Perkiraan dana (kotor) yang dapat diraih PT 

KS dari IPO atau penawaran umum perdana ini adalah sebesar Rp 2,68 Triliun 

(Krakatau.steel.com, 11/11/2010, diakses 17 November, 2014). Berdasarkan 
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kasus tersebut, telah terbukti adanya persekongkolan antara pihak PT. Krakatau 

Steel dengan beberapa oknum terkait yaitu menteri persagangan BUMN serta 

menteri perekonomian Hatta Rajasa. Disini pihak dari PT. Krakatau Steel menjual 

sahamnya dibawah standar sehingga negara mengalami kerugian. Mendag BUMN 

dan Mentri Perekonomian juga terkait dalam kasus ini selaku pihak yang telah 

meng approve harga saham yang di keluarkan PT. Krakatau Steel. Kerugian yang 

ditimbulkan dari kasus tersebut sangat besar yang berdampak pada perekonomian 

negara khususnya masyarakat.karena dana hasil perusahaan BUMN ini yang 

sebagian besar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat (Republika.co.id, 12/11, 

diakses 17 November, 2014 ). Dari penemuan ini IPO tidak hanya digunakan 

untuk mendapatkan dana untuk kelangsungan hidup perusahaan tetapi untuk 

mengeruk dana dari penjualan saham hanya untuk manajemen perusahaan yang 

melakukan IPO. 

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. Informasi yang dibutuhkan investor dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tidak hanya informasi produk tetapi juga 

berbagai hal yang terkait dengan kinerja perusahaan. Informasi mengenai 

perusahaan dapat diketahui pada prospektus ketika perusahaan memutuskan untuk 

melakukan IPO. Informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat 

bermanfaat untuk berbagai pihak seperti investor, kreditur, pemerintah, pihak 
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bank, pihak manajemen perusahaan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Pihak manajemen perusahaan berkepentingan dengan seluruh keadaan keuangan 

perusahaan karena keadaan keuangan perusahaan yang akan dijadikan penilaian 

oleh pihak pemilik perusahaan maupun para kreditur (Wardani dan Fitriati, 2010). 

Adanya indikasi manajemen laba pada perusahaan publik di BEI juga 

dikemukakan oleh (Roudotunnisa, 2009), walaupun tidak dapat menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan, jenis industri, dan jenis penanam modal berhubungan 

dengan besarnya tingkat manajemen laba. Sedangkan Sulistiawati (2013) 

mengevaluasi perusahaan manufaktur yang go public. Hasil penelitian bahwa 

hanya leverage yang mempengaruhi manajemen laba. 

Menurut Nasirwan (2002) informasi tersebut yaitu informasi akuntansi dan 

non akuntansi yang berasal dari laporan keuangan, dan yang tidak terdapat dalam 

laporan keuangan perusahaan.Informasi akuntansi meliputi financial leverage, dan 

ukuran perusahaan (firm size), sedangkan informasi non akuntansi yaitu meliputi 

umur perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Irawan dan Gumanti (2009) disimpukan bahwa 

selama periode pengamatan pada perusahaan go public yang melakukan IPO 

(Initial Public Offering) tahun 2000-2005 tidak ditemukan bukti kuat earnings 

management, namun pada penelitian selanjutnya terbukti ditemukan adanya 

earnings management pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

tetapi dengan tahun penelitian yang berbeda. 
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Penelitian Geri Ardika (2015) yang menggunakan data manajemen laba 

1tahun sebelum dan 1 tahun setelah IPO. Hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwanilai discretionary accruals satu tahun sebelum IPO mempunyai nilai rata-

rata positif. Sedangkan untuk nilai discretionary accruals satu tahun sesudah IPO 

mempunyai nilai rata-rata negatif, hasil ini menunjukan bahwa pada satu tahun 

pelaporan sebelum tanggal IPO perusahaan menaikan laba akuntansi, dan pada 

satu tahun pelaporan setelah tanggal IPO perusahaan menurunkan laba akuntansi. 

Disamping itu hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan dari manajemen laba sebelum IPO dengan manajemen laba setelah IPO. 

Penelitian Marizka Helita (2012) yang bertujuan untuk menguji secara 

empiris variabel asimetri informasi terhadap manajemen laba dengan variabel 

kontrol yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dan leverage. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa asimetri informasi dan leverage tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian Febty Gabriella (2014) yang meneliti tentang “Analisis Faktor-

faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Yang 

Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia. Adapun variabel 

penelitiannya adalah Initial Public Offering (IPO), Manajemen Laba, Nilai 

Penawaran Saham, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan 

Leverage.Penelitian ini membuktikan bahwa sebagian besar perusahaan sampel 

penelitian melakukan manajemen laba sebelum IPO. Sedangkan untuk rata-rata 
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IPO pasca-IPO perusahaan sampel tidak membuat manajemen laba. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel independen dari keseluruhan 

pengaruh yang diharapkan pada manajemen laba, variabel leverage hanya 

mempengaruhi manajemen laba, sedangkan nilai penawaran, ukuran perusahaan 

dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini mempahami replikasi dari penelitian Febty Gabriella (2014). 

Dimana perbedaan penelitian ini adalah menambahkan variabel asimetri 

informasi. Hubungan antara asimetri informasi dengan manajemen laba ada ketika 

asimetri informasi tinggi, stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup, 

insentif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memonitor tindakan 

manajer, dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemen laba. 

Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi 

yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan 

pengukuran kinerja manajer (Richardson, 2013). 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016. Penelitian ini menguji pengaruh Asimetri Informasi, 

Nilai Penawaran Saham, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Leverage 

terhadap adanya indikasi Earnings Management pada perusahaan yang melakukan 

IPO. Oleh karena itu penelitian ini berjudul: “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Earnings Management pada perusahaan yang melakukan 

Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016”.  
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap earnings management 

pada perusahaan yang melakukan initial public offering? 

2. Apakah nilai penawaran saham berpengaruh terhadap earnings 

management pada perusahaan yang melakukan initial public offering? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap earnings 

managementpada perusahaan yang melakukan initial public offering? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap earnings 

managementpada perusahaan yang melakukan initial public offering? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap earnings managementpada 

perusahaan yang melakukan initial public offering? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan¸ maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh asimetri informasi 

terhadap earnings management periode penawaran saham perdana atau  

Initial Public Offering (IPO). 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh nilai penawaran 

saham terhadap earnings management periode penawaran saham perdana 

atau  Initial Public Offering (IPO). 
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3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap earnings management periode penawaran saham perdana atau  

Initial Public Offering (IPO). 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh umur perusahaan 

terhadap earnings management periode penawaran saham perdana atau  

Initial Public Offering (IPO). 

5. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh leverageterhadap 

earnings management periode penawaran saham perdana atau  Initial 

Public Offering (IPO). 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang positif bagi: 

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan iklim 

investasi saham yang sehat dan bersih agar mewujudkan Visi Misi Good 

Coorporate Governance. 

2. Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar masukan 

dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham, 

terutama dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. 

3. Bagi Pengelola Pasar Modal, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan pertimbangan mengenai sejauh mana indikasi earnings 

management pada saat melakukan penawaran saham perdana atau IPO 
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(Initial Public Offering) sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

untuk mendorong perusahaan-perusahaan agar menyajikan informasi yang 

lebih berkualitas bagi pihak luar. 

4. Bagi Perusahaan itu sendiri, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan perusahaan sejauh mana mereka melakukan pengambilan 

keputusan untuk menerapkan sistem earnings management pada 

perusahaan mereka dan apa langkah kongkret untuk mengembalikan 

kualitas laba yang sebenarnya. 

5. Bagi Akademisi. hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang yang 

juga tertarik membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Earnings Management pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

di Bursa Efek Indonesia ini akan dibagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab satu menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan berupa uraian uraian singkat mengenai bab-

bab dalam proposal. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab dua membahas mengenai landasan teori dan pengembangan hipotesis yang 

menguraikan tentang teori Agency, teori Entity, teori Pasar Modal, teori 

Keputusan, IPO, tinjauan tentang Asimetri Informasi, Nilai Penawaran Saham, 

Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Leverage tinjauan tentang Earnings 

Management dalam IPO, pendekatan-pendekatan untuk mengukur Manajemen 

Laba. Hipotesis, pengembangan hipotesis penelitian dan kerangka penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab tiga merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian 

yang akan digunakan, meliputi sumber data, populasi dan sampel penelitian, 

metode pengumpulan data, defenisi variable operasional dan pengukurannya, serta 

metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab empat merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasan masalah tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Earning 

Management (Manajemen Laba) pada Initial Public Offering (Penawaran saham 

Perdana) yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

BAB V : PENUTUP 

Bab lima menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti, keterbatasan, serta saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


