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ABSTRACT 

 

This study aimed to obtain evidence about the effect of the dividend payment, 

leverage, audit fee, free cash flow to earnings management. The control variable 

used were Return on Equity (ROE).  Dividends payment is measured using dividend 

yield (dyld), leverage is measured by dividing total debt to total assets (Leverage), 

the audit fee measured by log audit fee (LogAuditFee), free cash flow measured by 

log free cash flow (LogFreeCashFlow), while earnings management measured using 

discretionery accruals (ABSDAC). 

The population in this study are all non-financial companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2015. The data selection method used in this 

research is purposive sampling method. Total samples used in this study as many as 

99 companies. Data analysis was performed with the classical assumption and 

hypothesis testing regression method.  

 The results of this study indicate that there is a positive and significant 

relationship between leverage and earnings management. This means that the higher 

the leverage, the management will be motivated to perform earnings management 

practices to maximize the external debt and avoid a debt agreement. In addition, this 

study showed a negative and significant relationship between free cash flow and 

earnings management, which means companies with high free cash flow are less 

likely to practice profit management for managers to use free cash flow to maximize 

the interests of shareholders and not for their personal use. The results also show the 

payment of dividends and the audit fee have no effect on earnings management. 

 

Keywords : earnings manipulation, earnings management, payment of dividends,   

leverage, audit fee, free cash flow. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh 

pembayaran dividen, leverage, audit fee, free cash flow terhadap manajemen laba. 

Variabel kontrol yang digunakan adalah Return on Equity (ROE).  Pembayaran 

dividen diukur dengan menggunakan dividen yield (DYLD), leverage diukur dengan 

membagi total utang dengan total aset (Leverage), audit fee diukur dengan log audit 

fee (LogAuditFee), free cash flow diukur dengan log free cash flow 

(LogFreeCashFlow), sedangkan manajemen laba diukur dengan menggunakan  

discretionery accruals (ABSDAC). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2014 - 2015. Metode pemilihan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Total sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 99 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan uji 

asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi.  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara leverage dan manajemen laba. Hal ini berarti semakin tinggi 

leverage, maka manejemen akan termotivasi untuk melakukan praktek manajemen 

laba untuk memaksimalkan utang eksternal dan menghindari perjanjian utang. 

Disamping itu, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan 

antara free cash flow dengan manajemen laba yang berarti perusahaan dengan free 

cash flow yang tinggi cenderung tidak akan melakukan praktek manajemen laba 

karena manajer menggunakan free cash flow untuk memaksimalkan kepentingan 

pemegang saham, bukan untuk kepentingan pribadinya. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan pembayaran dividen dan audit fee tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

Kata Kunci : earning manipulation, earning management, pembayaran dividen, 

leverage, audit fee, free cash flow. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab pertama berisikan pendahuluan. Bab berikut ini memaparkan 

mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini yang membahas bagaimana 

pengaruh pembayaran dividen, leverage, audit fee, free cash flow pada 

manajemen laba. Pada bagian ini dipaparkan mengenai latar belakang 

dilakukannya penelitian ini yang diuraikan lebih lanjut pada sub bab 1.1. 

Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan, 

masing-masing akan dijelaskan pada sub bab 1.2, 1.3 dan 1.4. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manipulasi laba seringkali dipahami sebagai suatu taktik yang dipakai oleh 

pihak manajemen perusahaan untuk menaikkan/menurunkan laba dengan tujuan  

agar laba tersebut bisa sesuai dengan laba yang diharapkan. Laba dianggap 

sebagai suatu informasi yang sangat penting dalam pelaporan keuangan 

perusahaan karena laba menunjukkan sejauh mana perusahaan telah terlibat dalam 

kegiatan yang memberikan nilai tambah. Berbagai pihak menggunakan informasi 

laba sebagai dasar pengambilan keputusan apakah mereka akan memberikan 

sumber daya untuk perusahaan atau memutuskan untuk tidak memberikan sumber 

daya. Dengan demikian, laba merupakan kunci utama yang digunakan dalam 

menentukan suatu nilai ekonomi perusahaan dan alokasi sumber daya di pasar 

modal. Setelah mengetahui bagaimana dampak yang signifikan dari laba pada 

laporan kinerja perusahaan, manajemen perusahaan akan selalu berusaha untuk  
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memanipulasi laba yang dilaporkan dengan memanfaatkan efek dari pilihan 

akuntansi yang dijadikan sebagai dasar keputusan yang terbaik untuk perusahaan. 

Manajemen perusahaan termotivasi untuk terlibat dalam manipulasi laba, yaitu 

dengan melaporkan laba perusahaan yang tinggi dan nilai ekonomi yang lebih 

besar dari perusahaan dilakukan dengan cara melakukan manajemen laba. Suatu 

tindakan kecurangan dan kesalahan manajemen pada laporan keuangan dapat 

terjadi karena munculnya kepentingan pribadi manajer atau pihak – pihak terkait 

lainnya (Noor et all, 2015).  

 Manajemen laba terjadi karena hadirnya masalah keagenan yang timbul 

dari konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Masalah 

diperburuk ketika investor dan pemangku kepentingan lainnya tidak mampu 

mencapai keputusan yang optimal mengenai perusahaan. Tindakan mengelola 

pendapatan yang biasanya dilakukan manajemen perusahaan mendistorsi hasil 

ekonomi dan menghambat kemampuan para pemangku kepentingan lainnya untuk 

membuat keputusan keuangan (Noor et all, 2015). Tekanan untuk mengelola 

pendapatan tidak hanya berasal dari satu kekuatan saja. Menurut Duncan, 2001 

dalam Noor et al (2015) menyatakan bahwa faktor seperti perkiraan analisis, 

akses untuk pasar utang, kompetisi, kontrak obligasi, transaksi keuangan baru, 

mengabaikan pasar biaya tambahan yang besar, ketertarikan untuk marger, 

kompensasi manajemen, fokus jangka pendek, rencana dan anggaran tidak 

realistis, permintaan akhir periode dari atasan, periode keuntungan berlebihan 

diikuti oleh ketakutan penurunan berikutnya, menyembunyikan transaksi yang 
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melanggar hukum, bonus pribadi, promosi, fokus pada tim, dan retensi pekerjaan 

adalah salah satu alasan untuk  perusahaan mengelola pendapatan.   

Penelitian “terkait manajemen laba dan proteksi investor”dari tahun 1990 

sampai 1999 yang dilakukan oleh Leuz et al (2003) dengan menggunakan sampel 

sebanyak 31 negara memaparkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 15 dari 31 

negara yang dijadikan sampel. Pemaparan ini membuktikan bahwa Indonesia 

berada pada posisi pertengahan. Dibandingkan dengan negara – negara ASEAN 

yang dijadikan sampel, maka Indonesia berada di posisi paling atas yang 

melakukan manajemen laba tertinggi. Selain itu, tingkat proteksi terhadap investor 

di Indonesia rendah, hal ini dibutkian dengan ditemuannya legal enforcement 

Indonesia yang sangat lemah di dalam penelitian Leuz et al (2003). 

Pada tahun 2013 dan 2014 tingkat inflasi di Indonesia bisa dikatakan 

relatif tinggi, yaitu sebesar 8,38% dan 8,36%. Inflasi yang relatif tinggi akan 

berdampak ke harga saham. Jika inflasi relatif tinggi, BI akan cenderung 

menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Adanya kenaikkan suku bunga 

akan berdampak pada perusahaan, yaitu beban perusahaan yang akan bertambah. 

Perusahaan yang sangat merasakan dampaknya adalah perusahaan yang memiliki 

utang banyak karena dengan beban bertambah akan mengurangi laba perusahaan. 

Selain itu, para investor lebih memilih untuk menabung uangnya di bank daripada 

menanam atau membeli saham. Hal tersebut bisa menjadi kesempatan manajer 

perusahaan mempraktekkan manajemen laba dengan tujuan mempertahankan 

investor agar berinvestasi di perusahaannya. Sedangkan pada tahun 2015 masih 
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terkena dampak inflasi walaupun tingkat inflasi di Indonesia sudah menurun pada 

akhir Desember menjadi 3,35 %. 

 Dalam penelilitian Noor et al (2015) ditemukan adanya hubungan tidak 

signifikan antara pembayaran dividen, leverage, independensi audit, free cash 

flow terhadap manajemen laba. Sedangan Becker, Defond, Jiambalvo dan 

Subramanyam, 1998 dalam Noor  et al (2015) di Amerika  menemukan klien 

auditor non Big 6 memiliki akrual diskresioner yang  lebih tinggi dari auditor Big 

6. Krishnan, 2003 dalam Noor et al (2015) mendukung pernyataan ini dengan 

menyatakan bahwa auditor spesialis mengurangi akrual berdasarkan manajemen 

laba lebih dari auditor non spesialis dan oleh sebab itu, mempengaruhi kualitas 

laba. 

Dalam penelitian Gerayli et al (2011) juga menemukan adanya hubungan 

negatif antara independensi audit dengan discretionary accruals. Hasil dari 

pengujian antara independensi audit dan manajemen laba menunjukkan jika 

perusahaan audit memiliki independensi yang tinggi, maka kualitas audit juga 

akan semakin tinggi sehingga hal tersebut merupakan hambatan untuk pihak 

manajemen perusahaan melakukan pratek manajamen laba (Gerayli et al, 2011). 

Guna dan Herawaty (2010) juga melakuan penelitian dengan menguji apakah 

independensi auditor memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitan Guna dan Herawaty (2010) adalah independensi audior tidak memiliki 

pengaruh pada manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan auditor tidak mampu 

mendeteksi manajemen laba melalui audit laporan keuangan perusahaan (Guna 

dan Herawaty, 2010). 
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 Dechow et al (1996), Sweeney (1994) menemukan hubungan positif 

antara leverage dan manajemen laba yang menujukkan dengan adanya  leverage 

yang tinggi, manajer perusahaan akan cenderung melakuan manajemen laba untuk 

menghindari perjanjian utang. Guna dan Herawaty (2010) juga menemukan 

hubungan negatif signifikan antara leverage dan manajemen laba. Sedangakan 

penelitian Jao dan Pagulung (2011) menemukan leverage tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Jika perusahaan memiliki tingkat leverage yang relatif 

tinggi maka akan menghadapi resiko default yang relatif tidak rendah, maka 

resiko default yang tinggi akan dihadapi perusahaan karena terancam gagal untuk 

melasanakan kewajibannya. Praktek manajemen laba tidak bisa dijadikan cara 

untuk menghindari risiko default. Kewajiban harus tetap dilaksanakan dan tidak 

bisa dihindari dengan manajemen laba (Jao dan Pagulung, 2011).  

 Penelitian Bukit dan Iskandar (2009) menemukan adanya hubungan positif 

antara arus kas bebas terhadap manajemen laba. Hal tersebut berarti perusahaan 

yang memiliki surplus arus kas bebas yang relatif tinggi akan mempraktekkan 

manajemen laba, yaitu melalui pelaporan laba yang besar dengan tujuan agar 

mengurangi tekanan pada manajemen sehingga manajemen dapat menutupi 

tindakan yang tidak optimal dalam memanfaatan kekayaan perusahaan. Hasil 

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Agustia (2013), Zuhri dan Prabowo 

(2011) yang menemukan adanya hubungan negatif antara kas bebas dengan 

manajemen laba. Adanya hubungan tersebut dapat diartikan semakin tinggi arus 

kas bebas (free cash flow) perusahaan akan mengurangi praktek manajemen laba. 
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 Beberapa penelitian yang dijabarkan di atas, yaitu penelitian Noor et al 

(2015), Gerayli et al (2011), Guna dan Herawaty (2010),  Dechow et al (1996), 

Sweeny (1993), Jao dan Pagulung (2011), Bukit dan Iskandar (2009), Agustia 

(2013), Zuhri dan Prabowo (2011) menjadi dasar peneliti ingin meneliti kembali 

fenomena pengaruh pembayaran dividen, leverage, audit fee dan free cash flow 

terhadap manajemen laba perusahaan non keuangan Indonesia yang terdaftar di 

BEI tahun 2014 – 2015 dimana penelitian Noor et al (2015) menjadi acuan utama 

penulis dalam penelitian ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah memperoleh 

pemahaman apakah pembayaran dividen, leverage, audit fee dan free cash flow 

bisa digunakan untuk memantau dan membatasi tindakan manajemen laba pada 

perusahaan non keuangan di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Manajemen laba merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di 

perusahaan yang melibatkan manajemen perusahaan untuk mengambil suatu  

keputusan akuntansi. Tidak sedikit penelitian – penelitian yang membahas 

mengenai praktek manajemen laba. Penelitian sebelumnya membahas mengenai 

bagaimana pengaruh pembayaran dividen, leverage, audit fee, free cash flow 

terhadap manajemen laba dengan menggunakan sampel perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Malaysia, sedangkan pada penelitian ini menindaklanjuti 

penelitian terdahulu dengan sampel perusahaan non keuangan di Indonesia yang 

terdaftar di BEI. 
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Pengaruh pembayaran dividen, leverage, audit fee, free cash flow terhadap 

manajemen laba merupakan suatu isu yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan 

latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut :  

1. Apakah pembayaran dividen berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

3. Apakah audit fee berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

4. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan dua pokok bahasan, yaitu tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan  dijelaskan pada sub bab 

1.3.1 dan manfaat penelitian akan dijelaskan pada sub bab 1.3.2. Adapun sub bab 

1.3.2 ini terbagi atas dua bahasan, yaitu manfaat secara umum yang dijelaskan 

pada sub bab 1.3.2.1 serta manfaat bagi peneliti dan penelitian selanjutnya yang 

dijelaskan pada sub bab 1.3.2.2. 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Membuktikan pengaruh pembayaran dividen  pada manajemen laba. 

2. Membuktikan pengaruh leverage pada manajemen laba. 

3. Membuktikan pengaruh audit fee pada manajemen laba. 

4. Membuktikan pengaruh free cash flow pada manajemen laba. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Manfaat 

penelitian secara umum dijelaskan pada sub bab 1.3.2.1 dan manfaat bagi peneliti 

dan penelitian selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab 1.3.2.2. 

1.3.2.1 Manfaat secara umum 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 

akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai pengaruh pembayaran dividen, 

leverage, audit fee, free cash flow pada manajemen laba. Penelitian ini juga 

diharapkan memberikan informasi ke berbagai pihak pemangku kepentingan 

lainnya agar mengetahui bagaimana pengaruh pembayaran dividen, leverage, 

audit fee, free cash flow pada manajemen laba. 

1.3.2.2 Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menambah informasi dan pemahaman peneliti 

atas pengaruh pembayaran dividen, leverage, audit fee, free cash flow pada  

manajemen laba. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

penelitian berikutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis bertujuan mempermudahkan para 

pembaca memahami hubungan antar bab. Adapun sistematika penulisan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat  

dan sistematika penulisan. 

BAB II : Telaah Pustaka 

Bab ini meguraikan landasan teori dari masing – masing variabel,  

ringkasan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran 

teoritis.  

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, variabel penelitian, 

penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta metode 

analisis data. 

BAB IV : Hasil dan Analisis 

Bab ini menguraikan objek penelitian, analisis data dan interpretasi 

hasil penelitian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan, saran, implikasi 

penelitian.  

 

 

 

 

 


