
62

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengindikasi kebijakan earnings

management pada saat sebelum dan setelah IPO dengan menggunakan

discretionary accruals (DA). Sebanyak 12 perusahaan yang IPO di Bursa Efek

Indonesia menjadi sampel penelitian pada periode 2009-2011. Kesimpulan dari

penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa “Perusahaan yang melaksanakan IPO

terindikasi melakukan earnings management sebelum pelaksanaan IPO

melalui komponen discretionary accruals”. Pengujian menggunakan uji

beda paired sample test. Hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar

0,041 (sig < 0,05) yang berarti Hipotesis 1 (H1) diterima. Dengan rata-

rata DA positif sebesar 0,0836.

2. Penelitian ini menemukan indikasi bahwa tindakan earnings management

yang dilakukan perusahaan pada saat IPO adalah sebuah tujuan

oportunistik untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan cara

menaikkan laba. Laba yang tinggi tentu akan menark investor untuk

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

3. Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa “Perusahaan yang

melaksanakan IPO terindikasi melakukan earnigns management setelah

pelaksanaan IPO melalui komponen discretionary accruals”. Dengan
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menggunakan alat uji yang sama ditemukan hasil signifikasi sebesar 0,041

(sig , 0,05) maka Hipotesis 2 (H2) diterima. Dengan rata-rata DA negatif

sebesar -0,0831 yang tidak signifikan dengan rata-rata DA menjelang IPO.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih melanjutkan tindakan

earnings management sampai tiga tahun setelah IPO.

4. Indikasi perusahaan melakukan tindakan earnings management setelah

pelaksanaan IPO adalah demi tujuan demi menghindari pajak pendapatan

yang dikenakan oleh pemerintah. Otoritas perpajakan cenderung

memaksakan peraturan akuntansi mereka untuk menghitung pajak

pendapatan, mengurangi ruang lingkup perusahaan untuk melakukan

manuver. Sehingga perusahaan akan memilih metode akuntansi yang

menurunkan laba.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang nantinya dapat menjadi

saran yang bisa dijadikan masukan bagi para investor, emiten, dan penelitian lain

yang concern terhadap fenomena earnings management. Keterbatasan tersebut

antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan manajemen laba

yang relatif pendek, yakni tiga tahun menjelang IPO dan tiga tahun pasca

IPO. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar

hasil penelitian lebih signifikan lagi.

2. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya 12 perusahaan. Untuk penelitian

selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian dengan
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memasukkan semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini

dikarenakan di dalam penelitian ini tidak disertakan sektor perbankan dan

keuangan.

3. Penelitian ini menggunakan discretionary accruals mengacu pada

penelitian Healey (1985) dan Dechow et. Al. (1996) dengan menggunakan

industry adjusted model. Penggunaan pendekatan yang lebih kompleks

seperti Model Jones dan Modified Jones dimungkinkan akan memperoleh

hasil yang berbeda tentang keberadaan earnings management.

4. Penelitian selanjutnya dapat mengaitkan keberadaan earnings management

dengan indikator-indikator lain seperti kinerja keuangan, return saham,

EVA, nilai perusahaan dan lain-lain.

5.3 Implikasi

Penelitian ini berusaha mendeteksi fenomena yang menyertai kebijakan

IPO. Dengan diketahuinya indikasi earnings management dapat dipakai sebagai

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kalangan

stakeholder, dalam rangka mengawasi kebijakan-kebijakan manajemen.

Sehubungan dengan itu maka beberapa implikasi dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Implikasai Teoritis

Literatur-literatur keuangan menjelaskan bahwa perusahaan yang

melakukan IPO didorong oleh motif-motif tertentu, misalnya

memperoleh sumber pendanaan, menaikkan nilai perusahaan, dan motif

mempublik. Dalam rangka menaikkan nilai perusahaan, manajemen

melakukan kebijakan earnings management dengan cara memainkan
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komponen-komponen accrual. Penelitian ini memberikan kontribusi

pengujian ulang terhadap penelitian terdahulu mengenai kebijakan

earnings manegement.

5.3.2 Implikasi Terhadap Kebijakan Internal Perusahaan

Melihat hasil-hasil penelitian ini, bagi manajemen perusahaan

hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap fenomena earnings

management. Mungkin untuk jangka pendek tindakan yang dilakukan

oleh manajemen akan tidak terasa, namun untuk jangka panjang akan

menunjukkan penurunan kinerja perusahaan yang nantinya akan secara

tidak langsung akan menurunkan nilai perusahaan di mata investor. Hal

ini dikarenakan laba merupakan sesuatu yang paling disorot oleh

investor untuk menanamkan modalnya di sebuah emiten.

5.3.3 Implikasi Terhadap Investor

Dengan adanya penelitian ini maka investor akan lebih selektif lagi

dalam memilih emiten yang akan dijadikan tempat untuk investasi.

Salah satu pertimbangan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah

bahwa investor bisa melihat pergerakan laba dari tahun ke tahun.

Dimana laba merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui

keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan dengan laba yang konsisten

memiliki harga saham yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki laba yang tidak konsisten.
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5.3.4 Implikasi Terhadap Penelitian Lain.

Penelitian ini telah memperoleh hasil bahwa terdapat tindakan

earnings management yang dilakukan manajemen baik menjelang

maupun pasca IPO. Oleh karena itu peneliti lain dapat memperluas

periode kajian, memperbaiki pengukuran-pengukuran variabel dan cara

pegujiannya. Dengan pengembangan penelitian berikutnya diharapkan

dapat memperkaya khasanah penelitian yang ada.


