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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap earnings 
management sebelum perusahaan melakukan initial public offering di Indonesia. 
Topik ini dipilih karena pada saat IPO banyak issuers yang menginginkan 
penerimaan hasil penawaran yang tinggi sehingga mereka akan membuat laporan 
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keuangan yang sebagus mungkin untuk menarik investor agar mau membeli 
(memesan) saham perusahaannya. Oleh karena itu, beberapa faktor harus 
diperhatikan untuk melihat seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi 
dilakukannya earnings management oleh pihak manajemen perusahaan sebelum 
perusahaan melakukan IPO. 
Beberapa faktor yang sekiranya mempunyai pengaruh dilakukannya earnings 
management adalah reputasi auditor (jumlah klien yang diaudit), kualitas 
underwriter (underwriter yang memiliki total assets > 100M), jumlah dewan 
komisaris (jumlah dewan komisaris perusahaan sampel), persentase saham yang 
ditawarkan kepada publik saat IPO (persentase saham yang ditawarkan kepada 
publik saat IPO perusahaan sampel), ukuran perusahaan (total assets), 
profitabilitas (ROA), leverage (DER), solvency ratio (DAR). Sedangkan variabel 
dependennya adalah earnings management yang dihitung dengan menggunakan 
nilai discretionary accruals dengan Modified  Jones’ Model. Pengaruh variabel 
independen tersebut terhadap variabel dependen akan dianalisis dan diuji 
menggunakan regresi berganda. 
Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan IPO yang telah 
tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan manufaktur dan industri 
lain kecuali lembaga keuangan dan jasa. 
Hasil pengujian regresi menunjukkan adanya variabel independen yang cukup 
signifikan mempengaruhi variabel dependen (earnings management) dengan 
tingkat signifikansi sebesar 10% yaitu kualitas underwriter. Variabel independen 
lain yaitu reputasi auditor, jumlah dewan komisaris, persentase saham yang 
ditawarkan kepada publik saat IPO, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, 
leverage dan solvency ratio tidak memperlihatkan angka yang signifikan terhadap 
earnings management meskipun dengan tingkat signifikansi sebesar 10%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas underwriter berpengaruh terhadap 
earnings management (yang diukur dengan discretionary accruals) sebelum 
perusahaan melakukan IPO. Sedangkan reputasi auditor, jumlah dewan komisaris, 
persentase saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO, ukuran perusahaan, 
profitabilitas perusahaan, leverage dan solvency ratio tidak berpengaruh terhadap 
earnings management (yang diukur dengan discretionary accruals) sebelum 
perusahaan melakukan IPO. 
 
Kata kunci : Agency Theory, Earnings Management, Discretionary Accruals, 
Initial Public Offering 
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