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ABSTRAK 

 

 

Karina Dewi Saputri Satmoko. NIM 1822100007. Skripsi. Program 

Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. 
“Pengaruh Free Cash Flow, Financial Leverage, dan Perencanaan Pajak 

terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance sebagai 

Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Layanan Perdagangan dan 

Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengaruh free cash 

flow, financial leverage, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan 

good corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor 

layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan dan annual report perusahaan sektor layanan perdagangan dan 

investasi yang terdaftar di BEI tahun 2019. Populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019, yang berjumlah 189 perusahaan. Di mana pengambilan 

sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan total sampel 

yang diperoleh sesuai kriteria berjumlah 76 perusahaan. Metode analisis yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu uji deskriptif, uji asumsi klasik meliputi (uji 

normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis 

menggunakan (analisis regresi linier berganda dan moderated regression 

analysis), serta uji determinasi dengan program SPSS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa free cash flow dan perencanaan pajak berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba, sedangkan financial leverage tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Selain itu untuk pengujian dengan moderated 

regression analysis diperoleh hasil good corporate governance tidak mampu 

memoderasi pengaruh free cash flow, financial leverage, dan perencanaan pajak 

tetap terhadap manajemen laba. 

 

 

Kata kunci: Free cash flow, financial leverage, perencanaan pajak, manajemen 

laba, dan good corporate governance. 
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ABSTRACT 

 

Karina Dewi Saputri Satmoko. NIM 1822100007. Thesis. Accounting 

Study Program, Faculty of Economy, Widya Dharma University, Klaten. 

“The Effect of Free Cash Flow, Financial Leverage, and Tax Planning to 

Earning Management Using Good Corporate Governance as Moderating 

Variable in Trade Services Investment Companies Listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2019”. 

The research aims to examine the effect of free cash flow, financial 

leverage, and tax planning to earning management using good corporate 

governance as moderating variable in trade services investment companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange in 2019. The research used secondary data in the 

form of financial statements and annual reports of trade services investment 

companies listed on the IDX in 2019. The population in this study is trade services 

investment companies listed on the IDX in 2019, 189 companies. Sampling 

method using purposive sampling technique, amount of samples in this study are 

76 companies. The analytical method used in this study was descriptive statistical 

test, classical assumption test including (normality test, multicollinearity test, and 

heteroscedasticity test), hypothesis test using the multiple linear regression 

analysis method and moderated regression analysis, and determination test with 

the SPSS program. The results of this study indicate that free cash flow and tax 

planning have a negative effect to earning management, meanwhile financial 

leverage have no effect to earning management. Meanwhile for testing with 

moderated regression analysis model, the result of good corporate governance can 

not moderate the effect of free cash flow, financial leverage and tax planning to 

earning management. 

 

 

Keywords: Free cash flow, financial leverage, tax planning, earning 

management,  

 and good corporate governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab 

perusahaan kepada stakeholder di akhir periode. Selain itu, laporan 

keuangan juga merupakan media komunikasi perusahaan terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah besarnya angka laba yang 

diperoleh. Laba yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dapat diasumsikan 

bahwa perusahaan mampu mengelola sumber dayanya secara maksimal 

untuk memperoleh keuntungan (Swingly dan Sukartha, 2015). Laba juga 

sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti 

pemberian bonus dan kompensasi kepada manajer. Oleh karena itu para 

manajer seringkali berperilaku sesuai dengan bonus yang akan diperoleh. 

Apabila bonus yang akan diperoleh tergantung pada laba yang dihasilkan 

maka manajer akan melakukan rekayasa akuntansi dengan meningkatkan 

laba. Rekayasa akan diatur oleh manajer sehingga tidak melanggar standar 

akuntansi. Situasi tersebut mendorong manajer untuk melakukan 

penyimpangan dalam menyajikan dan melaporkan informasi mengenai laba 

(Febriayanti, 2020). 

 Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi 

dalam laporan keuangan untuk mengelabui stakeholder yang ingin 



2 

 

  

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan 

mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai 

manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap 

menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. 

Alasannya adalah karena intervensi tersebut dilakukan oleh manajer 

perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan 

metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum 

(Sulistyanto, 2008). 

 Menurut Ross, Westerfield, dan Jordan (2000) dalam Herlambang 

(2017), free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan 

kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak diperlukan untuk modal 

kerja atau investasi pada aset. Kas tersebut biasanya menimbulkan konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer lebih 

menginginkan dana tersebut diinvestasi lagi pada proyek-proyek yang dapat 

menghasilkan keuntungan, karena alternatif ini akan meningkatkan insentif 

yang diterimanya. Di sisi lain, pemegang saham mengharapkan sisa dana 

tersebut dibagikan sehingga akan menambah kesejahteraan mereka. 

 Penelitian yang dilakukan Watriani dan Serly (2021) menyatakan 

bahwa free cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen 

laba. Artinya perusahaan yang memiliki free cash flow yang tinggi 

cenderung melakukan tindakan manajemen laba. Hal ini dikarenakan 

semakin tinggi free cash flow yang tersedia dalam perusahaan, manajer 

menginginkan menggunakan free cash flow tersebut untuk diinvestasikan 
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kembali. Namun, bisa saja terjadi salah prediksi oleh manajer yang 

menyebabkan hasil investasi yang kurang baik atau kurang maksimal. 

Sehingga manajer akan tetap melakukan tindakan manajemen laba. Pada 

penelitian yang dilakukan Fatmala (2021), Hardirmaningrum, Pramono, 

Hariyanto, dan Wibowo (2021), Herlambang (2017), serta Padmini dan 

Ratnadi (2020) menyatakan bahwa free cash flow berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Artinya semakin tinggi free cash flow 

yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka perusahaan dapat mengelola 

keuangan perusahaan dengan baik. Terbukti dari adanya banyak uang yang 

tersedia untuk kegiatan perusahaan, hal itu dapat dikatakan bahwa 

perusahaan semakin sehat karena kas dapat dimanfaatkan secara tepat dan 

optimal, maka perusahaan tidak perlu melakukan tindakan manajemen laba. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kosasih dan Paramitha (2021) 

serta Ramadhani, Latifah, dan Wahyuni (2017) menyatakan bahwa free cash 

flow tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga tinggi 

rendahnya free cash flow pada suatu perusahaan tidak dapat menjadi alasan 

bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Karena free cash flow 

dapat menjadi nilai penting untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga 

fokus manajer adalah untuk semakin meningkatkan free cash flow. Dalam 

hal ini, para investor yang merupakan pemilik perusahaan sementara akan 

lebih fokus terhadap nilai free cash flow dalam perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan harga sahamnya tanpa melakukan 
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manajemen laba karena para investor akan melihat kemampuan perusahaan 

dalam membagikan dividen akibat terdapat kelebihan kas. 

 Martono dan Harjito (2008) berpendapat bahwa financial leverage 

merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas 

penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham. 

Sedangkan menurut Sutrisno (2003) financial leverage terjadi akibat 

perusahaan menggunakan sumber dana dari hutang yang menyebabkan 

perusahaan harus menanggung beban tetap. Atas penggunaan dana 

perusahaan tersebut setiap tahunnya maka dibebani biaya bunga. 

 Penelitian yang dilakukan Fandriani dan Tunjung (2019) menyebutkan 

bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, 

artinya tingkat leverage yang tinggi akan memotivasi manajer untuk 

melakukan manajemen laba untuk dapat menaikkan laba perusahaan. 

Manajer akan berusaha untuk melakukan beberapa cara yang dapat 

meningkatkan nilai aktiva, mengurangi jumlah hutang atau meningkatkan 

pendapatan sehingga laba perusahaan akan meningkat. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk mengurangi risiko menurunnya kepercayaan para investor 

pada kemampuan perusahaan ke depannya. Berbeda dengan penelitian oleh 

Fatmala (2021) yang menyebutkan bahwa financial leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba, artinya nilai financial leverage 

yang tinggi disebabkan karena hutang yang tinggi dibanding ekuitasnya, 

maka tindakan manajemen laba akan semakin berkurang. Financial 

leverage berguna untuk memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam 
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pemakaian aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk 

meningkatkan penghasilan bagi pemilik perusahaan. Sehingga semakin 

besar financial leverage perusahaan, maka penghasilan perusahaan akan 

semakin meningkat. Hal ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya 

manajemen laba. Selain penelitian-penelitian tersebut, penelitian oleh 

Wijaya dan Hendriyeni (2021) menyebutkan bahwa financial leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya bahwa besarnya nominal 

hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak menjadi salah satu alasan 

atau pendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen 

laba. Tingginya hutang akan meningkatkan risiko default (risiko korporasi 

bangkrut sehingga obligasi dan bunganya menjadi gagal dibayar) bagi 

perusahaan, tetapi manajemen laba tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme 

untuk menghindarkan default tersebut, karena pemenuhan kewajiban hutang 

tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba. 

 Pajak dari segi ekonomi merupakan pemindahan sumber daya dari 

sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan 

mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Maka 

dari itu agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya 

perusahaan, pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. 

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Namun bagi perusahaan, 

pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh 

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban 
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pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang berdasarkan 

peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya 

minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan 

pajak. Perencanaan pajak merupakan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak 

yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah 

untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah 

untuk merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan 

memanfaatkan peraturan yang ada dan berusaha untuk memaksimalkan 

penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba 

yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk 

diinvestasikan kembali. 

 Penelitian oleh Pullah, Wibowo, Nurcahyono, Sukesti dan Hanum 

(2021), Prasetyo, Riana dan Masitoh (2019) serta Erawati dan Lestari (2019) 

menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba, artinya adalah semakin sering perusahaan 

melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan 

pembayaran pajak, maka akan semakin sering perusahaan melakukan 

tindakan manajemen laba. Hal ini terjadi karena setiap perusahaan pasti 

menginginkan membayar beban dengan seminimal mungkin, sedangkan 

pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan. Semakin besar laba yang 

didapat maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Untuk bisa 

menghindari pembayaran pajak yang berlebihan, maka manajer melakukan 
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manipulasi laporan keuangan agar bisa membayar pajak sekecil mungkin. 

Salah satu cara perencanaan pajak adalah dengan mengatur seberapa besar 

laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan melakukan tindakan 

manajemen laba. Sedangkan penelitian oleh Aditama dan Purwaningsih 

(2014) serta Fadhlizen, Meihendri dan Darmayanti (2015) menyatakan 

bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat menjamin 

dilakukannya praktik manajemen laba, karena adanya rentang waktu 

perubahan tarif pajak yang membuat kurangnya persiapan dan kematangan 

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga perencanaan 

pajak yang dilakukan tidak mempengaruhi pihak manajemen dalam 

melakukan praktik manajemen laba. 

 Good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan 

meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan 

demikian, penerapan good corporate governance dipercaya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Good corporate governance merupakan 

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, pihak kreditur, karyawan serta pemegang kepentingan internal 

dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka 

atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Herawaty, 

2008). 
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 Penelitian oleh Sudjatna dan Muid (2015) menyebutkan bahwa good 

corporate governance dengan proksi kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. Artinya semakin tinggi kualitas audit perusahaan, 

maka semakin tinggi peluang terjadinya manajemen laba. Hal ini karena 

perusahaan memandang peraturan pembentukan dan rapat komite audit ini 

hanya sebagai mandatory. Komite audit melakukan pertemuan sebanyak 4 

kali dalam setahun hanya untuk menggugurkan kewajiban perusahaan saja, 

sehingga kinerja dan fungsi pengawasan dari komite audit belum berjalan 

secara maksimal. Selain itu ada kemungkinan bahwa pertemuan yang 

dilakukan oleh komite belum berfokus pada permasalahan pembentukan tata 

kelola perusahaan yang baik sehingga belum bisa menghilangkan masalah-

masalah perusahaan yang mengarah kepada praktik manajemen laba. 

Menurut penelitian oleh Erawati dan Lestari (2019), good corporate 

governance dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba, artinya jika kepemilikan institusional perusahaan 

besar maka semakin tinggi tingkat pengawasan dan kontrol yang dilakukan 

oleh pihak institusional, selain itu pihak institusional juga akan mendorong 

para manajer untuk meningkatkan kinerja keuangan agar lebih baik dan 

efektif, sehingga menghambat para manajer dalam melakukan tindakan 

manajemen laba. Penelitian oleh Fandriani dan Tunjung (2019) juga 

menyebutkan bahwa good corporate governance dengan proksi kualitas 

audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, artinya auditor yang 

berpengalaman dan kebh ahli dinilai lebih mampu mendeteksi kecurangan 
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yang dapat terjadi dalam laporan keuangan perusahaan, hal ini akan 

membantu pengguna laporan keuangan (khususnya investor) untuk 

memastikan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan memicu para manajer 

untuk menyajikan laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Sedangkan penelitian oleh Agustia (2013) serta Yogi dan Damayanthi 

(2016) menyebutkan bahwa good corporate governance dengan proksi 

komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya semakin 

tinggi good corporate governance maka akan mengurangi peluang 

terjadinya manajemen laba. Penunjukkan anggota komite audit yang 

sebagian besar bukan didasarkan pada kompetensi dan kapabilitas yang 

memadai, namun lebih didasarkan pada kedekatan dengan dewan komisaris 

perusahaan. Akibatnya, komite audit semacam ini sulit diharapkan untuk 

bekerja secara profesional, sehingga besar kecilnya jumlah komite audit 

tidak terbukti dapat menurunkan tindakan manajemen laba. 

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

tentang pengaruh free cash flow, financial leverage, dan perencanaan pajak 

terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai 

variabel moderasi menunjukkan masih ditemukan hasil penelitian yang tidak 

konsisten dari setiap variabel yang diuji, sehingga peneliti ingin menguji 

kembali pada perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menggunakan data dari perusahaan sektor layanan perdagangan dan 

investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sebagai objek 
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penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan 

perusahaan sektor manufaktur sebagai objek penelitian. Berdasarkan pada 

data laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang didapat dari 

website resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), perusahaan sektor 

layanan perdagangan dan investasi pada tahun 2019 memiliki laju 

pertumbuhan sebesar 55,21%, dapat dikatakan bahwa perusahaan sektor 

layanan perdagangan dan investasi memiliki laba atau pendapatan yang 

cukup baik pada tahun 2019. Dari data tersebut, peneliti ingin mengetahui 

apakah terdapat tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

sektor layanan perdagangan dan investasi pada tahun 2019. Adapun alasan 

peneliti menggunakan perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi 

sebagai objek penelitian adalah karena perusahaan sektor layanan 

perdagangan dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2019 memiliki kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Free Cash Flow, Financial Leverage, 

dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan Good 

Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan 

Sektor Layanan Perdagangan dan Investasi yang Terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2019” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas 

maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah free cash flow berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

pada perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019? 

2. Apakah financial leverage berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba pada perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019? 

3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba pada perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019? 

4. Apakah good corporate governance dapat memperkuat pengaruh free 

cash flow terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor layanan 

perdagangan dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tahun 2019? 

5. Apakah good corporate governance dapat memperlemah pengaruh 

financial leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor 

layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019? 

6. Apakah good corporate governance dapat memperkuat pengaruh 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor 
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layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah free cash flow berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba pada perusahaan sektor layanan perdagangan dan 

investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. 

2. Untuk menguji apakah financial leverage berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba pada perusahaan sektor layanan perdagangan dan 

investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. 

3. Untuk menguji apakah perencanaan pajak berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor layanan 

perdagangan dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2019. 

4. Untuk menguji apakah good corporate governance dapat memperkuat 

pengaruh free cash flow terhadap manajemen laba pada perusahaan 

sektor layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019. 

5. Untuk menguji apakah good corporate governance dapat 

memperlemah pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba 

pada perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. 
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6. Untuk menguji apakah good corporate governance dapat memperkuat 

pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada 

perusahaan sektor layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pada rumusan masalah dan 

tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam menerapkan kebijakan atau tindakan manajemen 

laba. 

2. Bagi Kreditur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

kreditur sebagai pertimbangan untuk menentukan seberapa 

meyakinkan perusahaan untuk diberikan pinjaman. Dalam kata lain, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh kreditur dalam 

mengambil keputusan pemberian kredit. 

 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan 

informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait 

pengaruh free cash flow, financial leverage, dan perencanaan pajak 

terhadap manajemen laba. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh free cash flow, financial 

leverage, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan good 

corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2019, adalah sebagai berikut ini. 

1. Free cash flow berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2019. Tingginya tingkat free cash flow suatu 

perusahaan mampu menekan tindakan manajemen laba. Hal ini karena 

free cash flow yang tinggi menandakan bahwa keuangan perusahaan 

dikelola dengan baik, sehingga manajer tidak perlu memanipulasi laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Herlambang 

(2017), Padmini dan Ratnadi (2020), Fatmala (2021), serta 

Hardirmaningrum, Pramono, Hariyanto, dan Wibowo (2021) yang 

menyatakan bahwa free cash flow berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba.  

2. Financial leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2019. Tinggi rendahnya financial leverage tidak mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian 
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ini sesuai dengan penelitian oleh Wijaya dan Hendriyeni (2021) yang 

menyatakan bahwa financial leverage tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

3. Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan layanan perdagangan dan investasi yang terdaftar di BEI 

tahun 2019. Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin rendah 

tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Ayem dan Arifah (2019) menyatakan bahwa 

perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.  

4. Good corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh free 

cash flow terhadap manajemen laba pada perusahaan layanan 

perdagangan dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2019. Artinya 

good corporate governance tidak mampu memperlemah ataupun 

memperkuat pengaruh free cash flow terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Herlambang (2017) serta 

Kosasih dan Paramitha (2021) yang menyatakan bahwa good corporate 

governance tidak memoderasi pengaruh free cash flow terhadap 

manajemen laba.  

5. Good corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh 

financial leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan layanan 

perdagangan dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2019. Artinya 

good corporate governance tidak mampu memperlemah ataupun 

memperkuat pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Kosasih dan Paramitha 

(2020) yang menyatakan bahwa good corporate governance tidak dapat 

memoderasi pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba.  

6. Good corporate governance tidak mampu memoderasi pengaruh 

perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan layanan 

perdagangan dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2019. Artinya 

good corporate governance tidak mampu memperlemah ataupun 

memperkuat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Febriayanti (2020) 

serta Linawati dan Marini (2022) yang menyatakan bahwa good 

corporate governance tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan 

pajak terhadap manajemen laba. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan di 

atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan 

Saran bagi perusahaan untuk berusaha mengelola keuangan 

perusahaan dengan baik agar dapat menghasilkan tingkat free cash flow 

yang tinggi sebagai upaya untuk mengurangi tindakan manajemen laba. 

Karena tingkat free cash flow yang tinggi dapat menekan tindakan 

manajemen laba dan dapat dimanfaatkan untuk dibagikan kepada 

pemegang saham ataupun digunakan kembali untuk investasi. Selain itu 
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jika perusahaan ingin meminimalisasi beban pajak yang harus 

dibayarkan, lebih baik perusahaan melakukan strategi perencanaan pajak 

karena manajemen laba dipandang sebagai suatu tindakan yang 

seharusnya tidak boleh dilakukan karena adanya manipulasi pada laporan 

keuangan sehingga tidak mencerminkan nilai perusahaan yang 

sesungguhnya.  

2. Bagi investor 

 Saran bagi investor sebaiknya memperhatikan tingkat free cash 

flow dan perencanaan pajak perusahaan sebagai pertimbangan untuk 

melakukan investasi pada perusahaan. Selain itu, manajemen juga harus 

mengetahui apakah perusahaan melakukan tindakan manajemen laba atau 

tidak. Jika perusahaan melakukan manajemen laba artinya laporan 

keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan dan 

nilai perusahaan yang sesungguhnya. Dengan memperhatikan hal 

tersebut, investor memperkirakan hasil investasi yang akan didapatkan 

ketika memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.  

3. Bagi kreditur 

Saran bagi kreditur sebaiknya memastikan apakah laporan 

keuangan perusahaan mencerminkan keadaan dan nilai sesungguhnya 

atau tidak sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada 

perusahaan. Jika suatu perusahaan melakukan tindakan manajemen laba, 

maka bisa dikatakan bahwa laporan keuangan yang diberikan tidak 

sepenuhnya mencerminkan keadaan perusahaan. Hal ini dilakukan 
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sebagai pertimbangan kreditur supaya tidak salah memberikan kredit 

kepada perusahaan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain 

yang diduga mampu mempengaruhi manajemen laba. Hal ini didukung 

dengan hasil uji determinasi sebesar 17,5%, yang artinya masih terdapat 

82,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain pada penelitian ini. Variabel 

lain yang diduga mampu mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan kualitas audit. Selain itu, peneliti 

selanjutnya dapat menambah atau menggunakan periode tahun penelitian 

terbaru agar diperoleh hasil yang lebih update dan mampu memberikan 

informasi serta referensi yang lebih aktual. 
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