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ABSTRACTS 

This study aims to obtain empirical evidence and to analyze the effect of free 

cash flow and audit quality on probability of earning management. 

The population in this study was manufacture companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2012 to 2014. Total sample used in this study was 184 

companies. Sampling method of this study is using purposive sampling method. 

Data analysis was performed with the descriptive statistic analysis, classical 

assumption tests, and hypothesis test with logistic regression analysis. 

The results of analysis this study indicate that free cash flow effectiveness 

in a significant positive effect on earning management, audit quality effectiveness 

in a significant negative effect on earning management, and the interaction between 

free cash flow and audit quality have negative effect but not significantly on earning 

management, 

 

Keywords: earning management, free cash flow, audit quality 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis  

pengaruh arus kas bebas dan kualitas audit terhadap kemungkinan praktik 

manajemen laba. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Total sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 184 perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 

pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas bebas 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, kualitas audit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, dan interaksi kualitas 

audit dan arus kas bebas berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

manajemen laba.  

 

Kata kunci: manajemen laba, arus kas bebas, kualitas audit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut PSAK No. 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap 

pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditor, serta masyarakat luas. 

Komponen dari laporan keuangan sendiri terdiri dari neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan mengenai masalah ekonomi. Oleh karena itu, 

laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan, reliable, dan 

tidak terdapat kesalahan material. 

Laporan keuangan yang relevan artinya informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan dapat membantu pemakai laporan keuangan untuk 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi peristiwa 

masa depan. Informasi laba merupakan salah satu informasi dalam laporan 

keuangan yang menjadi pusat perhatian. Laba dapat digunakan untuk 

menaksir resiko dalam investasi dan dasar pembagian deviden, akibatnya 

pemakai laporan keuangan sering menyoroti laba perusahan.   
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Pemakai laporan keuangan melihat laba perusahan sebagai salah 

satu indikator pengukuran kinerja manajemen dan laba yang meningkat 

merupakan indikasi meningkatnya kinerja manajemen, dan sebaliknya. 

Manajemen menyadari bahwa pemakai laporan keuangan cenderung 

memperhatikan laba, khususnya manajemen yang kinerjanya diukur 

berdasarkan informasi laba perusahan. Hal ini mendorong manajemen 

melakukan manajemen laba. 

Sulistyanto (2008) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan 

upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan 

keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stake-holder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.   Manajemen laba merupakan 

bentuk suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan 

keuangan eksternal yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Fischer dan Rosenzweig (1995) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan yang 

menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari unit usaha yang 

menjadi tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan atau penurunan 

profitabilitas ekonomi tersebut dalam jangka panjang. 

Salah satu teknik pengelolaan laba yang biasa dilakukan manajemen 

adalah akrual. Akrual merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil 

operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, 

bisa bersifat akrual non diskresioner atau akrual diskresioner. Akrual 
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diskresioner sendiri yaitu teknik akrual yang ditentukan oleh kebijakan 

manajemen. 

Teknik lain yang baru-baru ini dilakukan oleh manajemen yaitu 

manipulasi aktivitas riil. Manipulasi aktivitas riil adalah penyimpangan dari 

aktivitas operasi normal perusahaan yang dimotivasi oleh keinginan 

manajemen untuk memberikan pemahaman yang salah kepada pemangku 

kepentingan bahwa tujuan pelaporan keuangan tertentu telah dicapai 

melalui aktivitas operasi normal perusahaan (Roychowdhury, 2006). 

Menurut Scott (2011, h.426) yang dikutip Akhmad (2011) beberapa 

motivasi yang mendorong manajemen melakukan earning management, 

antara lain adalah: 

1. Motivasi bonus, yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih 

agar dapat memaksimalkan bonusnya. 

2. Hipotesis perjanjian hutang (Debt Covenant Hypothesis), berkaitan 

dengan persyaratan perjanjian hutang yang harus dipenuhi, laba yang 

tinggi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

pelanggaran syarat perjanjian hutang. 

3. Meet Investors Earnings Expectations and Maintain Reputation, 

perusahaan yang melaporkan laba lebih besar daripada ekspektasi 

investor harga sahamnya akan mengalami peningkatan yang 

signifikan karena investor memprediksi perusahaan akan mempunyai 

masa depan yang lebih baik. 



4 
 

 
 

4. IPO (Initial Public Offering), manajer perusahaan yang akan go 

public termotivasi untuk melakukan manajemen laba sehingga laba 

yang dilaporkan menjadi tinggi dengan harapan dapat menaikkan 

harga saham perusahaan.  

Perusahaan dengan arus kas bebas (free cash flow) yang tinggi akan 

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba, 

karena perusahaan tersebut terindikasi menghadapi masalah keagenan yang 

lebih besar (Chung et al., 2005). Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi juga cenderung 

melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba yang 

dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak optimal 

dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan (Bukit dan Iskandar, 2009). 

White et al. (2003, h.68) mengungkapkan bahwa semakin besar free cash 

flow yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan 

tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran 

hutang, dan deviden. Free cash flow merupakan determinan penting dalam 

penentuan nilai perusahaan, sehingga manajer perusahaan lebih terfokus 

pada usaha untuk meningkatkan free cash flow (Sawir, 2004, h.94).  

Kualitas audit dengan proksi ukuran KAP, merupakan salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Pada 

KAP yang lebih besar (bigfour) diasumsikan audit yang dilaksanakan lebih 

berkualitas dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil (non bigfour) 

karena adanya kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan 
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audit, sehingga kecenderungan pihak manajer untuk melakukan praktik 

manajemen laba akan lebih kecil (Gerayli, 2011). 

Menurut Bapepam No. Kep 29/M/2004 menjelaskan komite audit 

sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka 

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan komite audit 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, 

serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang 

ditujukan  untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada 

pemegang saham. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah membuat 

kurangnya pengawasan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, 

memungkinkan terjadinya diskresi yang lebih besar saat kas berada pada 

tingkat yang lebih tinggi sehingga para manajer dapat memanfaatkannya 

untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.  

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba tersebut 

yang membuat fenomena ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui apakah dampak dari arus kas bebas dan kualitas audit 

terhadap manajemen laba. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu, serta ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
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terhadap manajemen laba secara lebih mendalam, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah arus kas bebas berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

3. Apakah kualitas audit secara negatif memoderasi pengaruh  arus kas  

bebas terhadap manajemen laba? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah arus kas bebas berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit secara negatif memoderasi 

pengaruh  arus kas  bebas terhadap manajemen laba. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui 

adanya pengaruh dari kualitas audit dan  arus kas bebas terhadap 

manajemen laba. 
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2. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor agar 

dapat berhati-hati dalam menginvestasikan asetnya. 

3. Bagi pengguna laporan keuangan lainnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna 

laporan keuangan dalam mengevaluasi praktik manajemen laba dari  

suatu perusahaan. 

4. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian dengan rincian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang 

relevan dan mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat 

dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini, serta model penelitian yang akan diuji. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisi uraian metode penelitian yang terdiri dari: desain 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan metode 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas tentang karakteristik responden, hasil pengujian 

validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, hasil pengujian asumsi 

klasik, hasil pengujian analisis jalur, hasil pengujian hipotesis, dan uraian 

analisis data yang berisi hasil pengolahan data serta interpretasi terhadap 

hasil tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Bagian ini merupakan simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
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