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MOTTO 

 

“Hidup dapat dipahami dengan berpikir kebelakang, tapi hidup juga harus 

dijalani dengan berfikir kedepan” 

(Soren Kiekegaard) 
 

“Bertaqwalah kepadan Allah, maka Allah akan membimbingmu. Sesungguhnya 
Allah mengetahui segala sesuatunya” 

(Qs. Al-Baqarah 282) 
 
“janganlah sekali-kali kau membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan 

orang lain. Menganggap orang lebih bahagia atau kenapa hidup kita begitu 
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untuk mencapai kehidupan mereka yang sekarang. Karena itu, bersyukurlah 
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“Jika orang berpengang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi jika 

orang sudah berpegang pada kesangsian, maka hilang sudah keyakinan” 
(Sir Francis Bacon) 

 
 “Jangan pernah menyerah walaupun banyak rintangan yang menghadang” 
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ABSTRAK 

 

Indah Pita Loka, NIM. 1522100932, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh Leverage 

dan Free Cash Flow Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh leverage 

terhadap manajemen laba, (2) pengaruh kesempatan free cash flow terhadap 

kebijakan manajemen laba. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Pemilihan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, diperoleh 30 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas 

dan uji heteroskedastisitas, uji determinasi dan uji hipotesis menggunakan metode 

Regresi Berganda dan Uji Hipotesis menggunakan uji t dan uji F. 

Hasil penelitian ini menunujukkan leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan free cash flow berpengaruh signifikan  

terhadap manajemen laba. Kemudian secara simultan leverage dan free cash flow 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

 

 

Kata Kunci : Leverage,Free Cash Flow dan Manjamen Laba. 
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ABSTRACT 

 

 

 Indah Pita Loka, NIM. 1522100932, Accounting Study Program of the 

Faculty of Economics, University of  Widya Dharma Klaten, Thesis Title:  

"Effect of Leverage and Free Cash Flow on Profit Management in Banking 

Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017". 

The purpose of this study is to examine (1) the effect of leverage on 

earnings management, (2) the effect of the opportunity for free cash flow on 

earnings management policies. 

The population in this study were banking companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2017. The selection of samples using purposive 

sampling technique, obtained 30 companies that met the sample criteria in this 

study. The analytical method used includes descriptive statistical tests, classic 

assumption tests including normality test, multicollinearity test and 

heteroscedasticity test, determination test and hypothesis test using Multiple 

Regression and Hypothesis Test using t test and F test. 

The results of this study show that leverage has no significant effect on 

earnings management, whereas free cash flow has a significant effect on earnings 

management. Then simultaneously leverage and free cash flow have a significant 

effect on earnings management. 

 

 

Key words: Leverage, Free Cash Flow and Profit Management. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengaruh globalisasi yang semakin canggih pada zaman sekarang 

mempengaruhi peningkatan pertumbuhan perekonomian di suatu Negara yang 

akan didukung dengan perkembangannya dunia bisnis. Setiap perusahaan 

membutuhkan tambahan dana dari pihak luar perusahaan untuk kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut. Oleh karena itu munculah persaingan yang ketat antar 

perusahaan untuk tetap bertahan dan mampu bersaing serta dapat menarik 

investor yang akan memberikan dana. Dalam hal ini perusahaan diwajibkan 

untuk menunjukkan kinerja yang baik dan sehat dengan memberikan informasi 

yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Dalam menjalankan 

operasinya, suatu perusahaan secara periodik menyiapkan laporan keuangan 

untuk pihak - pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor dan 

pemerintah. 

Menurut Baridwan (2004) laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu 

tahun. Di dalam laporan keuangan berisi informasi tentang kondisi keuangan  

perusahaan kepada pihak pengguna dengan memahami laporan keuangan suatu 

perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi 

kesehatan keuangan suatu perusahaan. Tujuan utama dari laporan keuangan 
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adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan 

perubahan dalam posisi keuangan sebagai suatu entitas yang bermanfaat 

dalam pembuatan putusan ekonomi. Sedangkan peranan dari analisis laporan 

keuangan adalah untuk pengambilan keputusan ekonomi dengan 

menggunakan informasi laporan keuangan dan informasi relevan penting. 

Laporan keuangan bank terdiri dari laporan neraca, laporan rugi laba 

bank, laporan kualitas aktiva produktif bank, laporan komitmen dan 

kontigensi, laporan arus kas, dan laporan rasio keuangan bank. Pada 

umumnya semua bagian dari laporan keuangan adalah penting dan diperlukan 

dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, kebanyakan para pemakai 

laporan keuangan lebih terpusat pada informasi laba rugi tanpa 

memperhatikan prosedur-prosedur yang digunakan untuk menghasilkan laba 

atau rugi tersebut. 

Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa salah satu tujuan 

pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat 

menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba merupakan 

faktor penting dalam menaksir kinerja dan sebagai salah satu dasar bagi 

investor dalam melakukan penaksiran laba dimasa  yang akan datang. Hal ini 

menjadi perhatian investor dan calon investor selalu terpusat pada laba suatu 

perusahaan, tanpa memperhatikan proses terbentuknya informasi laba 

tersebut. Standar Akuntansi Keuangan (SAK), memberikan fleksibilitas bagi 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang lebih merepresentasikan 

keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Fleksibilitas itulah yang terkadang 
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dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba (earnings 

management). Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan untuk 

melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih 

baik. Hal seperti ini yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen 

laba. Situasi ini disadari oleh manajemen, terutama dari kalangan sendiri, 

manajer dan kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut. 

Informasi laba sendiri sering menjadi target rekayasa tindakan 

manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya dalam memanipulasi 

laporan keuangan agar dapat menarik calon investor. Tindakan yang 

mementingkan kepentingan sendiri tersebut dilakukan dengan cara memilih 

kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan atau 

diturunkan sesuai keinginannya. Sampai sekarang laporan keuangan telah 

menjadi isu sentral sebagai sumber manipulasi dari informasi yang dapat 

merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Menurut Sugiri (1998), manajemen laba sebagai perilaku manajer 

yang bermain dalam komponen discretionary accrual dalam menentukan 

besarnya laba. Discretionary accrual adalah komponen akrual yang berada 

dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberikan investasinya dalam 

proses pelaporan akuntansi yang mengakibatkan asimetri informasi tentang 

kondisi perusahaan. Komponen discretionary accrual ini diantaranya 

penilaian piutang, pengakuan biaya dan asset modal. Manajemen laba 

merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan maupun mengurangi laba 

yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggung 
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jawab tanpa mengakibatkan peningkatan maupun penurunan profitabilitas 

ekonomi jangka panjang menurut unit tersebut. Manajemen laba adalah 

campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan yang bertujuan 

untuk menguntungkan seorang manajer. Tindakan campur tangan manajemen 

terhadap laporan keuangan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap pelaporan keuangan. Manajemen laba bisa juga untuk 

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, selain itu manajemen laba 

mengakibatkan investor tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. 

Banyak penyebab yang membuat pihak manajer melakukan manajemen laba, 

salah satunya yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat 

memaksimalkan bonus yang diperolehnya. Selain itu manajer juga dapat 

mengurangi laba bersih yang dilaporkan agar nilai pembayaran pajak lebih 

kecil. 

Menurut Belkaoui (2006) manajemen laba terjadi ketika para manajer 

menggunakan pertimbangan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Ketika manajemen tidak 

berhasil dalam mencapai target labanya, maka manajemen akan melakukan 

modifikasi dalam pelaporannya dengan cara memilih dan menerapkan metode 

akuntansi yang dapat menunjukkan pencapaian laba yang lebih baik agar 

memperhatikan kinerja perusahaan yang lebih baik. 

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan muncul karena adanya 

hubungan agensi antara principal (pemegang saham) dan agent (manajer). 

Hubungan agensi antara pemegang saham dan manajer tersebut dijelaskan 



5 

 

 

 

dalam teori keagenan. Teori keagenan (agency theory) adalah teori yang 

menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih 

(principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa 

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

agen tersebut. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja 

antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemegang saham dengan pihak 

yang menerima wewenang yaitu manajer. 

Penelitian tentang manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Penelitian tentang hal ini diantaranya dilakukan oleh 

Purwanto dan Anastasia (2016) yang melakukan penelitian tentang 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan mengambil 

sampel sebanyak 20 perusahaan. Dalam penelitiannya, peneliti ini melakukan 

penelitian tentang pengaruh good corporate governance, leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. Kesimpulan dari penelitiannya good 

corporate governance, leverage dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ayu dan Anggita (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap manajemen laba” dengan 

menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2015 dengan mengambil sampel 

sebanyak 27 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesisnya metode 

analisis linier berganda dalam penelitian ini, maka di dapat kesimpulan bahwa 
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leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan – 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013 – 2015. Dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Kodriyah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Free 

Cash Flow dan Leverage terhadap Manajemen Laba” dengan menggunakan 

sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010 sampai degan tahun 2014 dengan mengambil sampel 

sebanyak 63 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan 

metode analisis linier berganda dalam penelitian ini, maka di dapat 

kesimpulan secara simultan bahwa free cash flow dan leverage berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba dan pengujian secara parsial free cash 

flow berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan pengujian secara 

parsial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen 

laba. 

Eka (2017) yang melakukan penelitian terhadap manajemen laba pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2011 sampai dengan 2015 dengan mengambil sampel sebanyak 9 

perusahaan. Dalam penelitiannya, peneliti melakukan penelitian tentang 

leverage, ukuran perussahaan dan free cash flow terhadap manajemen laba. 

Kesimpulan dari penelitiannya leverage, ukuran perusahaan dan free cash 

flow berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  
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Pupung (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Leverage dan Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba” dengan 

menggunakan sampel pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai degan tahun 2013 dengan 

mengambil sampel sebanyak 16 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menggunakan metode analisis linier berganda dalam penelitian ini, 

maka di dapat kesimpulan secara simultan bahwa free cash flow dan leverage 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan pengujian secara 

parsial free cash flow berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen 

laba dan pengujian secara parsial leverage berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih ditemukan perbedaan 

hasil dari tiap variabel yang diuji. Oleh karena itu peneliti ingin menguji 

kembali faktor manakah yang dapat mempengaruhi manajemen laba. 

Meskipun ruang lingkup hampir sama dengan penelitian sebelumnya, namun 

dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang membedakan yaitu variabel 

independen (jenis rasio), tahun penelitian, dan obyek penelitian. Sehingga 

beberapa hal tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling 

melengkapi. 

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian Purwanto dan 

Anastasia (2016), Kodriyah (2017), Eka (2017) dan Pupung (2016). 

Pemilihan variabel independen didasarkan pada hasil yang tidak konsisten, 

sehingga diperoleh dua variabel yaitu leverage dan free cash flow. Tahun 
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penelitian adalah tahun 2017 dengan alasan karena tahun terbaru dan peneliti 

ini tidak memerlukan perbandingan tahun sebab hanya menguji adakah 

pengaruh rasio keuangan terhadap manajemen laba. Sehingga peneliti 

memilih untuk menggunakan satu tahun. Penggunaan satu tahun ini 

membedakan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan time series, 

sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba.  

Obyek penelitian yang dipilih yaitu perusahaan jasa keuangan 

(perbankan). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari  

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2015). Bank dapat memberikan provisi 

pada setiap pinjaman kredit yang disetujui, provisi tersebut dapat dianggap 

sebagai pendapatan diterima dimuka sehingga akan diamortisasi sepanjang 

masa pinjaman tersebut. Pada saat kredit pinjaman macet maka provisi 

kerugian pinjaman yang menjadi beban dalam laporan laba rugi bank (Cohen, 

Cornnet & Tehranian,2011). Beban ini akan mengurangi pendapatan bersih 

bank, sehingga apabila kerugian pinjaman lebih kecil dibandingkan kerugian 

yang diperkirakan, maka rasio modal bank akan meningkat untuk 

mempertahankan diri dari kerugian tak terduga. 

Manajemen bank akan mengantisipasi keadaan tersebut dengan 

melakukan manajemen laba, keputusan menaikkan atau menurunkan 
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keuntungan relatife menjadi keputusan yang tidak diatur dan tidak diaudit. 

Oleh karena itu perusahaan perbankan dipilih dengan alasan karena 

perusahaan ini memiliki prospek yang baik sehingga terdapat peluang besar 

terjadinya manajemen laba Cohen, dkk (2011). 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

“ANALISIS PENGARUH LEVERAGE DAN FREE CASH FLOW 

TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

(BEI) TAHUN 2017” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang 

menjadi permasalah penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2017 ? 

2. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan melakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2017. 

2. Untuk menguji pengaruh free cash flow terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2017 

 

D. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan masalah 

sebagai berikut ini: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

leverage dan free cash flow. 

2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba. 

3. Periode dalam penelitian ini merupakan data tahun 2017. 

4. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sektor keuangan atau perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut ini. 
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1. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

manajemen laba. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai 

pengaruh leverage dan free cash flow terhadap manajemen laba pada 

perusahaan sektor keuangan atau perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sarana untuk 

menambah pengetahuan dan menambahkan wacana yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Penelitian mengenai Pengaruh Laverage dan Free Cash Flow terhadap 

Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017 menghasilkan simpulan sebagai berikut. 

1. Hasil analisi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hal ini diketahui dari hasil 

koefisien regresi leverage sebesar 1,641 dan nilai signifikan sebesar 0,112 

lebih besar dari α = 0,05. 

2. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa free cash flow 

berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Hal ini diketahui dari hasil 

koefisien regresi free cash flow sebesar -2,242 dan nilai signifikan sebesar 

0,033 lebih kecil dari α = 0,05. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapun saran 

yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikuti. 
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1. Bagi perusahaan, sebaiknya mempertimbangkan model berbeda yang akan 

digunakan dalam menentukan discretionary accrual sehingga dapat 

melihat adanya manajemen laba dengan sudut pandang yang berbeda dan 

pihak manajemen perusahaan harus berupaya meningkatkan kinerja 

perusahaan tanpa harus mempercantik laporan keuangan dengan 

melakukan manajemen laba. Laporan keuangan yang dibuat pihak 

manajemen diharapkan dapat memberi informasi mengenai kinerja 
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keuangan yang relevan, agar tidak menyesatkan pemakai laporan 

keuangan dalam keputusan ekonomi.  

2. Bagi investor,yang ingin menanamkan modal keperusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan diharapkan berhati-hati dalam membaca 

informasi keuangan agar keputusan yang diambil tepat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode 

pengamatan dan jumlah sampel perusahaan agar dapat memprediksi 

hasil penelitian dari masing-masing sektor perusahaan lainnya. selain 

itu peneliti selanjutnya menggunakan atau menambah variabel lain 

yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan misalnya ukuran 

perusahaan dan return on asset. 
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