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ABSTRAK 
 

 
Ade Firmansyah Jalil, 2014: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan 
Ramalan Laba Pada Prospektus Perusahaan Yang Melakukan IPO di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2006-2012. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 
ketepatan ramalan laba yaitu interval waktu peramalan, ukuran perusahaan, 
umur perusahaan, premium saham dan rasio leverage secara simultan dan 
parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs 
Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2006 hingga 2012. Data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini meliputi data laporan keuangan perusahaan, factbook dan 
prospektus perusahaan dari Indonesia Capital Market Electronic Library 
(ICAMEL), untuk tahun 2006 hingga 2012. Jumlah sampel yang terkumpul 
adalah tiga puluh tiga (33) dari seluruh perusahaan yang melakukan IPO yang 
telah memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan peneliti. Dari data 
yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis 
regresi berganda. 
 Penelitian ini membuktikan bahwa interval waktu peramalan, ukuran 
perusahaan dan umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan 
ramalan laba, sedangkan premium saham dan rasio leverage terbukti tidak 
memiliki pengaruh terhadap ketepatan ramalan laba. Uji simultan membuktikan 
bahwa semua variabel bebas penelitian memiliki pengaruh terhadap ketepatan 
ramalan laba. 
 
Kata kunci: ramalan laba, kesalahan ramalan, interval waktu, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, premium saham, rasio leverage. 
 

  



v 
 

ABSTRACT 
 

 
Ade Firmansyah Jalil, 2014: Analysis of Factors that Influence Earnings Forecast 
Accuracy in Companies Prospectus on IPO in Indonesian Stock Exchange During 
Period of 2006-2012. 
 
 This research aimed to analyze the factors that affect the accuracy of earning 
forecasts which is time interval forecasting, firm size, firm age, share premium, 
and leverage ratio. This study used secondary data obtained from Indonesia Stock 
Exchange website during period of 2006 up to 2012. The data collected in this 
research included corporate financial statement data, factbook and companies 
prospectus from Indonesia Capital Market Electronic Library (ICAMEL), during 
period of 2006 up to 2012. The number of samples collected was thirty-three (33) 
from all companies of which of IPOs that have met the purposive sampling 
criteria that researcher used. From the data that has been collected, then 
processed and analyzed using multiple regression analysis. 
 This research proved that time interval forecasting, firm size, and firm age 
have an influence on the earnings forecast accuracy, while the share premium 
and leverage ratio were proved haven’t influence on the earnings forecast 
accuracy. Simultaneous tests proved that all independent variables have a 
influence on the earnings forecast accuracy. 
 
Keywords: earning forecast, forecast error, time interval forecasting, firm size, 
firm age, share premium, leverage ratio. 
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