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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian even study. Studi peristiwa (even study) merupakan 

studi yang mempelajari tentang reaksi pasar pada suatu peristiwa yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman. Peristiwa yang diuji pada 

penelitian ini adalah peristiwa IPO yang dilakukan oleh perusahaan bursa efek jakarta (BEJ).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya indikasi manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan pada periode dua tahun dan satu tahun sebelum IPO dan pada periode 

satu tahun setelah IPO. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pada periode dua tahun dan satu tahun sebelum IPO 

[erusahan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba yang dilaporkan. Dan pada 

periode satu tahun setelah IPO perusahaan terbukti melakukan manajemen laba dengan 

menurunkan laba yang dilaporkan . 

 

ABSTRACT 

This research including to the event study research. Event study is the research that learn about 

the reaction of the market about an event that the result publish as a bulletin. Event study also 

can be use to test the information content of a bulletin. The event that tested in this research is 

IPO that did by the company in Jakarta Stock Exchange. 

The aim of this research is to find out the indication of earning management that did by the 

company during two years and one year before IPO and one year after IPO. 

The result of the analysis shows that during two year and one year before IPO the company did 

the earning management by degrade the gain that reported. And in one year after IPO shows that 

the company did earning management by mark up the gain that reported.  

 


