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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Leverage, Free Cash Flow, Profitabilitas 

terhadap tingkat akrual dan menguji peran moderasi Good Corporate Governance dalam 

hubungan variabel independen dengan tingkat akrual. Corporate Governance akan diukur 

dengan ASEAN CG Scorecard (ACGS) sesuai prinsip yang dikembangkan OECD dalam 

ASEAN CG Scorecard: Country reports and assessments 2014-2015 (Asian Development 

Bank, 2015). Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive sampling  

sehingga diperoleh 40 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa Free Cash Flow dan profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat akrual. 

Sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat akrual dan GCG tidak mampu 

memoderasi hubungan antara leverage, free cash flow dan profitabilitas terhadap tingkat 

akrual. 

 

Kata Kunci: Tingkat Akrual, Leverage, Free Cash Flow, Profitabilitas, Good Corporate 

Governance 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the Influence of Leverage, Free Cash Flow, and Profitability to the 

accrual rate and  test the role of moderation of Good Corporate Governance in the relationship 

of independent variabel and the accrual rate. Corporate Governance developed by ASEAN CG 

Scorecard (ACGS) publication by OECD in the ASEAN CG Scorecard: Country reports and 

assessments 2014-2015 (Asian Development Bank, 2015). The sample of this research is 

obtained by using purposive sampling so that obtained 53 companies listed in BEI year 2015 

2017. The result of research shows that Free Cash Flow and profitability influence to accrual 

level. While leverage does not affect the accrual rate and GCG is not able to moderate the 

relationship between leverage, free cash flow and profitability to the accrual rate. 

 

Keyword: Accrual Rate, Leverage, Free cash flow, Profitability,  Good Corporate Governance 

  



 

 

1 PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan akan memberikan 

informasi keuangan yang digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Laba menjadi indikator 

umum bagi pihak manajemen dan pihak eksternal untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Informasi 

laba ini dapat mempengaruhi investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam membuat keputusan investasi 

dan ekonomi. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk mencapai target laba yang diinginkan agar 

perusahaan terlihat memiliki kinerja yang baik dan dapat menarik minat pihak eksternal. Selain itu, laba 

juga digunakan untuk mengukur kinerja manajemen. Namun, pada praktiknya SAK memberikan 

kelonggaran dalam memilih metode akuntansi yang digunakan oleh tiap perusahaan dalam penyusunan 

laporan keuangan. 

Menurut Merchan dan Rockness dalam Naftalia dan Marsono (2013), manajemen laba adalah 

tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang 

bisa memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang sesungguhnya 

tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan. 

Terdapat dua cara dalam melakukan manajemen laba, yaitu manajemen laba riil dan manajemen laba 

akrual. Manajemen laba riil dilakukan dengan cara memanipulasi aktivitas riil serta memiliki dampak 

langsung terhadap arus kas perusahaan. Sedangkan manajemen laba akrual dilakukan dengan cara 

mengubah metode akuntansi atau estimasi yang digunakan pada perusahaan dalam mencatat suatu 

transaksi yang akan berdampak pada pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Menejemen 

laba akrual didefinisikan sebagai aksi manajemen yang mendeviasikan dari praktek bisnis normal untuk 

mencapai target laba tertentu (Roychowdhury 2006).  

Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manager dapat diminimalisasi dengan adanya good 

corporate governance (GCG). Penerapan Corporate Governance yang baik diharapkan akan 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip 

Corporate Governance akan lebih bernilai tambah (value added) dibandingkan perusahaan yang tidak 

menerapkannya. GCG ini berkaitan dengan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan 

mengelola bisnis, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Tujuan 

utama dari penerapan GCG ini adalah untuk meningkatkan nilai-nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain. Dalam penelitian Dewi (2016), GCG 

yang diukur dengan kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara kinerja perusahaan dengan 

manajemen laba.  
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Penelitian sekarang ini pengukuran Good Corporata Governance berbeda dengan penelitian Dewi 

(2016) yang menggunakan kualitas audit serta Gultom dan Istianingsih (2017) yang menggunakan index 

CGI dari IICD. Penelitian ini Good Corporate Governance menggunakan proxy dengan mengacuan 

ASEAN Corporate governance Scorecard. Penilaian ACGS yang diinisiatif oleh Asean Capital Market 

Forum (ACMF) ini mengacu pada prinsip prinsip CG yang dikembangkan oleh Organization for 

Economic Cooperation adn Development (OECD). Penilaian ini mengarah pada implementasi corporate 

governance di level yang lebih tinggi oleh perusahaan karena sebagian item dalam scorecard belum 

diwajibkan di Indonesia. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Laverage, Free Cash Flow dan Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat akrual ? 

2. Apakah Good Corporate Governance memoderasi pengaruh Laverage, Free Cash Flow dan 

Profitabilitas terhadap tingkat akrual ? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Laverage, Free Cash Flow dan Profitabilitas terhadap tingkat akrual. 

2 Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dalam memoderasi Laverage, Free 

Cash Flow dan Profitabilitas terhadap tingkat akrual. 

 

1.1 KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pambudi dan Sumantri (2014) mengatakan leverage dapat menjadi tolak ukur mengenai tingkat 

akrual perusahaan. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang 

dimiliki dengan ekuitas perusahaan yang ada. Sehingga perusahaan cenderung akan menampilkan 

kinerja yang baik guna memberikan kepercayaan kepada kreditur akan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajibannya. Ketika perusahaan mempunyai rasio leverage yang tinggi maka perusahaan 

terancam tidak bisa memenuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu sehingga semakin besar  

kemungkinan manajer melakukan manajemen laba dengan menaikkan tingkat akrual. Hal ini 

dikarenakan manajer ingin menunjukkan kinerjanya terhadap investor dan pemilik perusahaan melalui 

laporan keuangan perusahaan.  
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H1: Leverage berpengaruh terhadap Tingkat Akrual 

Perusahaan dengan free cash flow berlebih akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

perusahaan lainnya karena mereka dapat memperoleh keuntungan atas berbagai kesempatan yang 

mungkin tidak dapat diperoleh perusahaan lain. Semakin besar free cash flow yang tersedia dalam 

perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk 

pertumbuhan, pembayaran utang, dan dividen (White et al., 2003: 68). Perusahaan yang memiliki free 

cash flow tinggi manajer cenderung melakukan praktik manajemen laba akrual dengan menaikkan 

tingkat akrual sehingga para investor dan pemilik perusahaan menilai bahwa perusahaan memiliki 

kinerja yang baik. 

H2: Free cash flow berpengaruh terhadap Tingkat Akrual 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba terbaik dari hasil penjualan, 

aktiva maupun modal sendiri (Wiyadi dkk, 2016).  Menurut Raharjaputra (2009:205) profitabilitas 

merupakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset 

bersih perusahaan maupun modal sendiri.  Profitabilitas menunjukan kemampuan dalam menghasilkan 

laba. Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukan tingkat laba yang besar, jadi semakin tinggi nilai 

profitabilitas maka semakin tinggi minat para investor untuk bergabung dalam perusahaan.  

Profitabilitas akan mempengaruhi manajer melakukan manajemen laba dengan menaikkan tingkat 

akrual. Apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka manajer akan melakukan manajemen laba untuk 

meningkatkan kualitas akrual supaya dalam laporan keuangan menunjukkan laba yang tinggi sehingga 

kinerjanya dinilai baik oleh pemilik perusahaan maupun investor. 

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap Tingkat Akrual 

Corporate Governance merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk meminimalkan 

adanya konflik keagenan dengan cara memberikan keselarasan hubungan antar stakholder guna 

penentuan arah dan pengendalian perusahaan. Tindakan pemilik dalam memonitor dan mengendalikan 

keputusan akan mempengaruhi implementasi strategi perusahaan. CG yang efektif akan menyelaraskan 

kepentingan manajer dan pemilik sehingga dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Dari sudut 
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pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi 

yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang 

juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal 

tersebut akan mempengaruhi tingkat akrual, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan 

kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang 

mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005) 

H4 : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap hubungan antara Laverage dengan 

Tingkat Akrual 

H5 : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap hubungan antara Free Cash Flow 

dengan Tingkat Akrual 

H6 : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap hubungan Profitabilitas dengan 

Tingkat Akrual 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran penelitian 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Leverage, Free Cash Flow, Profitabilitas terhadap 

Tingkat Akrual dan menguji peran variabel moderasi CGS dalam hubungan variabel independen dengan 

Tingkat Akrual. Objek  penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar dalam BEI tahun 2015-2017. 

Total populasi diperoleh 134 perusahaan dan dari 134 perusahaan dengan tehnik pengambilan purposive 

sampling diperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan. 

Leverage 

Tingkat 

Akrual Free Cash Flow 

Profitabilitas 

H1 

H3 

H2 

H4 

H5 

H6 

Good Corporate 

Governance 
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2.1 Variable Dependen 

Tingkat Akrual 

Tingkat akrual atau yang disebut juga dengan creative accounting menurut Sulistiawan et al. 

(2011) adalah aktivitas badan usaha memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Tingkat akrual dalam penelitian ini diproksi dengan 

discretionary accrual yang diabsolutkan karena tidak membedakan antara income increasing 

accrual ataupun income decreasing accrual dan dihitung dengan modified jones model (Klein, 

2002 dalam Kouki, 2011).  

KA = | DAit | = nilai absolut dari akrual diskresional……………………..1) 

 

Langkah I  

Menghitung Total accruals perusahaan i pada periode t menggunakan rumus  

TACit = Nit – CFOit …………………………………………………………………………………………….2) 

Nilai total accrual diestimasi dengan menggunakan regresi linear berganda sebagai berikut : 

TACit / Ai,t-1 = β1 (1/Ai,t-1) + β2 (∆REVt /Ai,t-1 - ∆RECt /Ai,t-1) + β3 (PPEi,t /Ai,t-1)  + 

e………………………………………………………………3) 

Langkah II 

Dari persamaan regresi diatas, NDA (non discretionary) dapat dihitung dengan memasukkan 

kembali koefisien –koefisien beta (β) yaitu sebagai berikut: 

NDAit = β1 (1/Ai,t-1) + β2 (∆REVt /Ai,t-1 - ∆RECt /Ai,t-1) + β3 (PPEi,t /Ai,t-1)….4) 

Langkah III 

Selanjutnya dapat dihitung nilai discretionary accruals sebagai berikut: 

DAit = ( TAit/ Ai,t-1 ) – NDAit…………………………………………………………………………..5) 

2.2 Variabel independen 

Leverage 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan dana yang mempunyai 

beban tetap atau hutang secara efektif sehingga dapat memperoleh tingkat penghasilan usaha yang 

optimal (Wikratama dan Suriyani, 2015). Dalam penelitian ini Leverage diukur dengan 

menggunakan rasio Debt to Asset, yaitu perbandingan total kewajiban (hutang jangka pendek dan 

hutang jangka panjang) dengan total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun (Agustia, 

2013).  

   Leverage = 
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐻𝑈𝑇𝐴𝑁𝐺

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝐸𝑇
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Free Cash Flow 

Free cash flow merupakan gambaran tingkat fleksibilitas keuangan perusahan, dimana kas 

perusahaan yang tersedia dapat didistribusi kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak 

digunakan untuk modal kerja atau investasi pada aset tetap. Variabel free cash flow dapat diukur 

menggunakan rumus (IFRS 2005:47) : 

 

 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan operasionalnya. Dalam penelitian ini Profitabilitas diproksi dengan return on assets 

(ROA). Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh laba secara keseluruhan. ROA dihitung dengan menggunakan rumus : (Wiyadi et al., 

2016) 

 

 

 

2.3 Variabel Moderasi 

Good Corporate Governance  

Pengukuran CG dilakukan berdasarkan pengungkapan CG yang disajikan di laporan tahunan dan 

informasi dari webasite masing masing perusahaan. Dalam penelitian ini Corporate Governance akan 

diukur dengan ASEAN CG Scorecard (ACGS) sesuai prinsip yang dikembangkan OECD dalam 

ASEAN CG Scorecard: Country reports and assessments 2014-2015 (Asian Development Bank, 2015). 

Proses analisis menggunakan ASEAN CG scorecard dengan membaca laporan tahunan perusahaan dan 

informasi pada website masing masing untuk menjawab 179 pertanyaan yang diajukan dalam scorecard 

tersebut. Untuk jawaban YA maka akan diberi skor 1, jawaban tidak diberi skor 0.  

2.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi 

klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi dengan pengolahan data menggunakan software SPSS 21.0. Uji hipotesis meliputi 

persamaan regresi, uji statistik t, dan uji statistik F. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis). 

 

Free cash flow =  (CFO – Capital Expenditures) 

Total Aset 

   

ROA  =   Laba bersih setelah bunga dan pajak 

   Total Aktiva 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik deskriptif 

 Pengukuran statistik deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah pengamatan 

melalui perhitungan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan deviasi standar. Penelitian ini 

terdiri dari 40 perusahaan dan data yang diambil dari 3 periode. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, 

dapat diperoleh karakteristik data dari sampel dalam penelitian yang akan dianalisis sebagai dasar untuk 

mengambil kesimpulan. Data analisis statistik deskriptif disajikan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Deskriptif Statistik 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KA 108 ,0009362 ,4285187 ,109849898 ,0875034015 

LEV 108 ,0913900 ,8805492 ,396126957 ,1922398940 

FCF 108 ,1214660 1,8109598 ,659035422 ,2490149833 

PRO 108 ,0038275 ,4371688 ,103758086 ,0840965613 

GCG 108 32,81 82,91 56,4970 13,81686 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

 Berdasarkan hasil persamaan 1 tersebut dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-

Smirnov Z menunjukkan nilai sebesar 0,755 dan nilai asymp. sig sebesar 0,691. Nilai signifikansi untuk 

model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 1 regresi untuk model 

penelitian ini berdistribusi normal atau seluruh data memiliki sebaran data normal. 

 Berdasarkan hasil persamaan 2 tersebut dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-

Smirnov Z menunjukkan nilai sebesar 0,949 dan nilai asymp. sig sebesar 0,328. Nilai signifikansi untuk 

model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 2 regresi untuk model 

penelitian ini berdistribusi normal atau seluruh data memiliki sebaran data normal. 

 Hasil uji autokorelasi diatas diperoleh nilai DW pada persamaan 1 sebesar 2,103. 

Berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) dengan K = 4 dan n = 108 maka diperoleh du = 1,7637 dan 4 - 

du = 2,2363. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW masukkan ke dalam kriteria du < dw < 4 – du 

(1,7637< 2,103 < 2,2363) yang berarti model dalam penelitian ini telah terbebas dari autokorelasi.  

 Hasil uji autokorelasi diatas diperoleh nilai DW pada persamaan 2 sebesar 2,032. 

Berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) dengan K = 7 dan n = 108 maka diperoleh du = 1,8261 dan 4 - 
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du = 2,1739. Hal ini meunjukkan bahwa nilai DW masukkan ke dalam kriteria du < dw < 4 – du (1,8261< 

2,032 < 2,1739) yang berarti model dalam penelitian ini telah terbebas dari autokorelasi. 

 Dari hasil perhitungan multikolinieritas menunjukan  bahwa semua variabel independen 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%) dan VIF kurang dari 10 (VIF<10), artinya tidak ada kolerasi 

antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Jadi dapat disimpulkan tidak ada gejala 

multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan. Atau dengan kata lain tidak terdapat kolerasi 

antar variabel independen. 

 Dari hasil perhitungan tersebut menunjukan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang 

terjadi dalam proses estimasi parameter model penduga, dimana sesuai kriteia awal bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas, jika nilai probabilitas > 0,05. Karena, semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, 

jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini. 

 Berdasarkan uji asumsi klasik (normalitas, autokolerasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas) 

diperoleh bahwa model yang digunakan tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik, artinya model regresi 

pada penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar analisis. 

3.3 Analisis Regresi Berganda 

 Dalam penelitian ini menggunakan model statistik yaitu analisis regresi berganda dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS). Regresi berganda diterapkan karena variabel moderasi dalam penelitian 

ini berupa skor berdasarkan kriteria penilaian yang diterapkan oleh ACGS.  

Tabel 2 

Uji Regresi berganda 

Variabel 
Persamaan 1 Persamaan 2 

Koefisien tHitung Sig Koefisien tHitung Sig 

(Constant) 0,161 3,950 0,000 0,218 1,911 0,059 

LEV -0,059 -1,578 0,118 0,104 0,581 0,562 

FCF -0,126 -4,732 0,000 -0,275 -2,386 0,019 

PRO 0,487 5,594 0,000 0,380 1,106 0,271 

GCG 8,344 0,171 0,864 -0,001 -0,407 0,685 

LEV_GCG    -0,003 -0,898 0,371 

FCF_GCG    0,003 1,259 0,211 

PRO_GCG    0,002 0,282 0,779 

Fhitung 17,668 10,588 

Probabilitas 0,000 0,000 

R2 0,407 0,426 

Adjusted R2 0,384 0,385 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Persamaan 1 :  

TA = 0,161 – 0,059 LEV – 0,126 FCF + 0,487 PRO + 8,344 GCG +e……6) 

Persamaan 2 : 

TA = 0,218 + 0,104 LEV – 0,275 FCF + 0,380 PRO – 0,001 GCG – 0,003 LEV_GCG + 

0,003 FCF_GCG + 0,002 PRO_GCG + e……………7) 

 

3.4 Uji Hipotesis 

Uji  Signifikansi Parameter Individual (t test) 

 Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen.  

a. Hipotesis 1 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh LEV terhadap TA. Hasil 

pengujian hipotesis 1 menunjukan t hitung sebesar  -1,578 dengan signifikansi sebesar 0,118 

(p>0,05). Hal ini berarti bahwa LEV tidak berpengaruh terhadap TA. Dengan dimikian Hipotesis 

1 ditolak. 

b. Hipotesis 2 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh FCF terhadap TA. Hasil pengujian 

hipotesis 2 menunjukan t hitung sebesar -4,732 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hal 

ini berarti bahwa FCF memiliki pengaruh signifikan terhadap TA. Dengan dimikian Hipotesis 2 

diterima. 

c. Hipotesis 3 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh PRO terhadap KA. Hasil 

pengujian hipotesis 3 menunjukan t hitung sebesar  5,594 dengan signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05). Hal ini berarti bahwa FCF memiliki pengaruh signifikan terhadap TA. Dengan 

dimikian Hipotesis 3 diterima. 

d. Hipotesis 4 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh GCG dalam memoderasi LEV 

terhadap TA. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukan signifikansi GCG sebesar 0,685 dan nilai 

signifikansi LEV_GCG sebesar 0,371. Nilai signifikansi GCG dan LEV_GCG lebih dari 0,05 

maka dapat dinyatakan bahwa GCG maupun LEV_GCG sama-sama tidak signifikan (β4 tidak 

signifikan dan β5 tidak signifikan) sehingga masuk kedalam kategori Homologiser moderasi. 

Hal ini berarti bahwa Variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen sehingga GCG tidak 

memoderasi pengaruh antara LEV terhadap TA secara signifikan. Dengan dimikian Hipotesis 4 

ditolak.  
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e. Hipotesis 5 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh GCG dalam memoderasi FCF 

terhadap TA. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukan signifikansi GCG sebesar 0,685 dan nilai 

signifikansi FCF_GCG sebesar 0,211. Nilai signifikansi GCG dan FCF_GCG lebih dari 0,05 

maka dapat dinyatakan bahwa GCG maupun FCF_GCG sama-sama tidak signifikan (β4 tidak 

signifikan dan β6 tidak signifikan) sehingga masuk kedalam kategori Homologiser moderasi. 

Hal ini berarti bahwa variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen sehingga GCG tidak 

memoderasi pengaruh antara FCF terhadap TA secara signifikan. Dengan dimikian Hipotesis 5 

ditolak. 

f. Hipotesis 6 penelitian ini menghipotesiskan adanya pengaruh CGS dalam memoderasi PRO 

terhadap TA. Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukan signifikansi GCG sebesar 0,685 dan nilai 

signifikansi PRO_GCG sebesar 0,779. Nilai signifikansi GCG dan PRO_GCG lebih dari 0,05 

maka dapat dinyatakan bahwa GCG maupun PRO_GCG sama-sama tidak signifikan (β4 tidak 

signifikan dan β6 tidak signifikan) sehingga masuk kedalam kategori Homologiser moderasi. 

Hal ini berarti bahwa variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen sehingga GCG tidak 

memoderasi pengaruh antara PRO terhadap TA secara signifikan. Dengan dimikian Hipotesis 6 

ditolak. 

Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel 5. 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel VI.7. Hasil regresi pada persamaan 1 diperoleh nilai F 

hitung sebesar 17,668 dengan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model penelitian ini adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel LEV, FCF, PRO dan GCG 

berpengaruh secara simultan terhadap TA. Sehingga model regresi dapat digunakan dalam penelitian 

ini.  

Hasil regresi pada persamaan 2 diperoleh nilai F hitung sebesar 10,588 dengan nilai probabilitas 

0,000 (p<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah fit. Hal ini berarti TA 

dapat dijelaskan oleh LEV, FCF, PRO dan GCG beserta interaksinya. Sehingga model regresi dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 
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Uji Koefisien determinasi R2 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel 

terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 

2011). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Hasil perhitungan pada persamaan 1 diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 

0,384. Hal ini menunjukkan bahwa variabel leverage, free cash flow, profitabilitas dan good corporate 

governance mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu tingkat akrual sebesar 38,4% 

sedangkan sisanya yaitu 61,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model. Begitu pula hasil 

perhitungan pada persamaan 2 diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,385. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel leverage, free cash flow, profitabilitas dan good corporate governance 

beserta interaksinya mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu tingkat akrual sebesar 

38,5% sedangkan sisanya yaitu sebesar 61,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Leverage tidak berpengaruh terhadap Tingkat Akrual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2015-2017.  

2. Free Cash Flow berpengaruh terhadap Tingkat Akrual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2015-2017.  

3. Profitabilitas berpengaruh terhadap Tingkat Akrual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2017. 

4. Corporate Governance tidak memoderasi hubungan antara Leverage terhadap Tingkat Akrual pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.  

5. Corporate Governance tidak memoderasi hubungan antara Free Cash Flow terhadap Tingkat 

Akrual pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

6. Corporate Governance tidak memoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap Tingkat Akrual 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

 

4.2 Keterbatasan dan Saran  

Keterbatasan Penelitian: 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia  dengan periode penelitian relatif pendek yaitu 

2015-2017, hal ini membuat terbatasnya sumber data penelitian. 
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b. Dalam penelitian ini sampel penelitian berupa perusahaan yang terperingkat dalam Indeks 

skoring berdasarkan ACGS dimana tidak terdapat pemisahan sifat dan hasil sehingga 

diperoleh hasil yang bias dan tidak dapat digeneralisasikan. 

c. Dalam penelitian  ini metode yang digunakan untuk menformulasikan Cororate Governance 

menggunakan teknik skoring ACGS yang jarang digunakan di Indonesia karena masih 

terdapat sifat voluntary dalam pengungkapan nya. 

 

Saran 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian  selanjutnya sebaiknya menggunakan data dengan 

periode waktu yang lebih panjang, sehingga informasi yang disampaikan dapat menunjukkan 

kondisi yang sebenarnya dan mengurangi resiko terbatasnya sumber data. 

b. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya Sebaiknya bagi penelitian yang akan datang, menggunakan 

obyek penelitian yang lebih fokus misalnya  perusahaan  manufaktur, perbankan dan   industri  

lainnya secara terpisah tidak seperti ini perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam peringkat 

skor indeks CGPI mempunyai kondisi keuangan, cara pengungkapan dan pengelolaan 

Intellectual Capital yang berbeda. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan lebuh fokus 

dan akurat. 

c. Saran bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunkan pendekatan metode pengukuran 

Corporate Govenance dengan proksi yang sesuai dengan kondisi kultural negara indonesia 

atau menggunakan data dari IICG dan IICD berupa skoring yang lebih akurat. 
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