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DETERMINAN MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA  

PERIODE 2017-2019 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. (2) Pengaruh free cash flow terhadap manajemen 

laba. (3) Pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba. (4) Pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Populasi penelitian adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Sampel ditentukan 

berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel yang terpilih sebanyak 176 

perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi pada website www.idx.co.id Teknik analisis data dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan asimetri informasi 

tidak berpengaruh signfikan terhadap manajemen laba, sedangkan free cash flow 

berpengaruh negatif signifikan terhadap menajemen laba dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 
 

Kata Kunci : asimetri informasi, free cash flow, kepemilikan manajerial, manajemen 

laba, ukuran perusahaan. 

 

Abstract 

 

This study aims to obtain empirical evidence. (1) The effect of company size on 

earnings management. (2) The effect of free cash flow on earnings management. (3) 

The effect of asymmetric information on earnings management. (4) The effect of 

managerial ownership on earnings management. The research population is all 

manufacturing companies listed on the IDX in 2017-2019. The sample was determined 

based on the purposive sampling method, the number of samples selected was 176 

companies. The data used are secondary data. Data collection using the documentation 

method on the website www.idx.co.id Data analysis techniques using multiple linear 

regression analysis. Based on the analysis that has been done, this study proves that 

company size and asymmetric information have no significant effect on earnings 

management, while free cash flow has a significant negative effect on earnings 

management and managerial ownership has a significant positive effect on earnings 

management. 

 

Keywords: asymmetric information, company size, earnings management, free cash 

flow, managerial ownership. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam laporan keuangan ini hal yang sering disoroti adalah laba, hal ini terjadi karena 

laba sering dijadikan indikator kinerja perusahaan dan kemampuan manajer perusahaan 

dalam mengelola sumber daya perusahaan. Peran laba sebagai indikator untuk menilai 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan inilah yang membuat manajer 

termotivasi untuk melakukan berbagai cara agar nilai laba ini selalu tinggi. 

Selain itu, penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan 

membuat manajer lebih leluasa lagi untuk mengubah-ubah nilai laba agar terlihat lebih 

tinggi dari yang sebenarnya dengan cara memilih metode akuntansi yang dirasa 

menguntungkan. Tindakan manajer dalam mengatur nilai laba sedemikian rupa dalam 

laporan keuangan dengan memilih metode-metode akuntansi tertentu sering disebut 

dengan manajemen laba. 

Contoh kasus manajemen laba dapat dilihat pada PT. Kimia Farma. PT Kimia 

Farma Tbk. (PT KAEF), Pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001, 

menunjukkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan keuangan tersebut 

di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian BUMN dan 

Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur 

rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada tanggal 3 Oktober 2002 laporan keuangan 

PT. KAEF tahun 2001 disajikan kembali (restated). Pada laporan keuangan restated, 

laba yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 

milyar, atau turun sebesar 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. PT KAEF telah 

melakukan creative accounting dengan pendekatan earning management yang illegal. 

Beberapa faktor pemicu yang melatarbelakangi manajer untuk melakukan 

manajemen laba salah satunya yakni ukuran perusahaan.Terdapat dua pandangan 

mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan manajemen laba. (Moses, 1987) 

menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih 

kompleks dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk 

melakukan manajemen laba. 

(Agustia, 2013) menemukan free cash flow berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan arus kas bebas yang 

tinggi cenderung tidak akan melakukan manajemen laba karena meskipun tanpa adanya 

manajemen laba, perusahaan sudah bisa meningkatkan harga sahamnya. 

Variabel lain yang dapat memicu terjadinya manajemen laba adalah asimetri 

informasi. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang 

saham dan stakeholder. Semakin banyak informasi perusahaan yang dimiliki oleh 
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manajer daripada pemegang saham maka manajer akan lebih banyak mempunyai 

kesempatan untuk melakukan manajemen laba. (Mahawyahrti & Budiasih, 2017). 

Faktor kepemilikan manajerial juga dapat memicu adanya praktik manajemen 

laba dalam suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan 

saham yang di miliki oleh manajer.(Warfield et al., 1995) dalam (Boediono, n.d. 2005) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dengan 

manajemen laba. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

mengurangi dorongan oportunistik manajer sehingga akan mengurangi praktek 

manajemen laba.  

 

2. METODE  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh Ukuran Perusahaan (UP), Free Cash Flow (FCF), Asimetri Informasi (AI), 

dan Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Manajemen Laba (ML). Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan 

perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh 

melalui situs resmi www.idx.co.id dan dari website resmi masing-masing perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sesuai kriteria yang 

telah ditetapkan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, maka dapat 

dibuat persamaan struktural sebagai berikut: 

Y = -0,000564 + 0,000027X1 - 0,000601X2 – 0,000015X3 + 0,000126X4      (1) 

Hasil persamaan tersebut menunjukkan besar dan arah pengaruh variabel bebas pada 

variabel terikat. Koefisien regresi yang bertanda positif berarti mempunyai pengaruh 

yang searah dengan manajemen laba. Koefisien-koefisiennya sebagai berikut: 

Nilai konstanta diasumsikan bahwa tanpa ditambahkan variabel ukuran 

perusahaan, free cash flow, asimetri informasi dan kepemilikan manajerial maka 

manajemen laba akan bernilai sebesar -0,000564. 

http://www.idx.co.id/
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Apabila X1 (ukuran perusahaan) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap maka manajemen laba akan meningkat sebesar 

0,000027 satuan. 

Apabila X2 (free cash flow) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap maka manajemen laba akan mengalami penurunan 

sebesar - 0,000601 satuan. 

Apabila X3 (asimetri informasi) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap maka manajemen laba akan mengalami penurunan 

sebesar - 0,000015 satuan. 

Apabila X4 (kepemilikan manajerial) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

dengan asumsi variabel lain dianggap tetap maka manajemen laba akan meningkat 

sebesar 0,000126 satuan. 

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Keterangan 
Uji Multikolinearitas 

Uji Heteroskedastisitas 
Tolerance VIF 

Ukuran Perusahaan 0,872 1,146 0,887 

Free Cash Flow 0,913 1,095 0,665 

Asimetri Informasi 0,969 1,032 0,323 

Kepemilikan Manajerial 0,924 1,082 0,768 

Kolmogorov - Smirnov 0,093
d
 

Durbin Watson 2,009 
 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2012). 

Tabel 2. Hasil Uji F 

Model df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4 ,000 2,470 ,046
b
 

Residual 202 ,000     

Total 206       

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F tabel lebih besar dari F hitung (2,47 > 

2,42) dan signifikansi uji F yakni 0,046 < 0,05. Hasil ini mempunyai arti bahwa ada 

pengaruh signifikan secara simultan antara variabel bebas ukuran perusahaan, free cash 

flow, asimetri informasi dan kepemilikan manajerial terhadap varaibel terikat yaitu 

manajemen laba. 
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Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2012). 

Tabel 3. Hasil Uji t 

Variabel Koefisien t hitung Sig. t 

Konstanta -0,000564 -1,044 0,298 

Ukuran Perusahaan 0,000027 1,460 0,146 

Free Cash Flow -0,000601 -2,119 0,035 

Asimetri Informasi -0,000015 -0,141 0,888 

Kepemilikan Manajerial 0,000126 2,169 0,031 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel 

dengan tingkat signifikansi (α=5%), maka hasil uji t masing-masing variabel adalah : 

Dari hasil uji dapat dilihat nilai signifikan untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 

0,146 lebih besar dari 0,05 (0,146 < 0,05) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,000027, 

sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, dengan kata lain ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari hasil uji dapat dilihat nilai signifikan untuk 

variabel free cash flow sebesar 0,035 kurang dari 0,05 (0,035 < 0,05) dengan nilai 

koefisien beta sebesar -0,000601, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima, dengan kata 

lain free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari hasil uji dapat dilihat 

nilai signifikan untuk variabel asimetri informasi sebesar 0,888 kurang dari 0,05 (0,888 

< 0,05) dengan nilai koefisien beta sebesar -0,000015, sehingga H0 diterima dan H3 

ditolak, dengan kata lain asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Dari hasil uji dapat dilihat nilai signifikan untuk variabel kepemilikan manajerial 

sebesar 0,031 kurang dari 0,05 (0,031< 0,05) dengan nilai koefisien beta sebesar 

0,000126, sehingga H0 ditolak dan H4 diterima, dengan kata lain kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap manajemen laba. Koefisien beta bernilai positif menunjukan 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba adalah pengaruh yang positif, 

hal ini berarti semakin meningkat ukuran perusahaan maka manajemen laba akan 

semakin meningkat. Sebaliknya, semakin menurun ukuran perusahaan maka manajemen 
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laba akan semakin menurun. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Astari & Suryanawa, 2017) dan penelitian yang dilakukan oleh 

(Mulyani et al., 2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil penelitian, free cash flow berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba.. Koefisien beta bernilai negatif menunjukan pengaruh free 

cash flow terhadap manajemen laba adalah pengaruh yang negatif, hal ini berarti 

semakin meningkat free cash flow maka manajemen laba akan semakin menurun. 

Sebaliknya, semakin menurun free cash flow maka manajemen laba akan semakin 

menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astari & 

Suryanawa, 2017) menyatakan bahwa free cash flow berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil penelitian, Asimetri Informasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap manajemen laba. Koefisien beta bernilai negatif menunjukan 

pengaruh Asimetri Informasi terhadap manajemen laba adalah pengaruh yang negatif, 

hal ini berarti semakin meningkat Asimetri Informasi maka manajemen laba akan 

semakin menurun. Sebaliknya, semakin menurun Asimetri Informasi maka manajemen 

laba akan semakin menurun. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (M. Laba et al., 2017) serta penelitian Mahawyahrti dan (Mahawyahrti 

& Budiasih, 2017) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba. Sebaliknya hasil penelitian ini sejalan dengan 

(Richardson, 2006) (Anggreningsih & Wirasedana 2017) dan (F.Mulumbot & E. 

Sumanti, 2020) yang menyatakan asimetri informasi memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap praktik manajemen laba. 

Berdasarkan hasil penelitian, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba.. Koefisien beta bernilai positif menunjukan 

pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap manajemen laba adalah pengaruh yang 

positif, hal ini berarti semakin meningkat Kepemilikan Manajerial maka manajemen 

laba akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin menurun Kepemilikan Manajerial 

maka manajemen laba akan semakin menurun. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Astari & Suryanawa, 2017); (Putu & Ayu, 2017); serta 
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(Lestari & Murtanto, 2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 

Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap 

kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan 

manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi 

perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen & 

Meckling, 1976). Akan tetapi (Morck et al., 1988), (McConnell & Servaes, 1990) dalam 

(Sukartha, 2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan nonlinier antara kepemilikan 

manajerial dengan kinerja perusahaan. Lebih lanjut (McConnell & Servaes, 1990) 

dalam (Sukartha, 2008) menyatakan bahwa hubungan negative terjadi pada kepemilikan 

di atas 50%. Penelitian (Morck et al., 1988) berkesimpulan bahwa hubungan positif 

antara kepemilikan manajerial dengan kinerja terjadi pada level kepemilikan 0%-5% 

dan berhubungan negatif pada level kepemilikan 5%-25%. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh (McConnell & Servaes, 1990) serta penelitian 

(Morck et al., 1988) dapat disimpulkan bahwa keselarasan kepentingan antara agent dan 

principle baru akan terbentuk jika kepemilikan manajerial diatas 50 % menurut 

(McConnell & Servaes, 1990) dan diantara 5%-25% menurut (Morck et al., 1988). Pada 

penelitian ini kepemilikan manajerial tiap perusahaan berada dibawah 5% sehingga 

hasil yang diperoleh adalah positif signifikan dan mengakibatkan keselarasan 

kepentingan antara agent dan principle belum terbentuk. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka 

simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sehingga ukuran perushaan bukan 

merupakan determinan manajemen laba. Free cash flow berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba, sehingga free cash flow merupakan determinan 

manajemen laba. Asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba, sehingga asimetri informasi bukan merupakan determinan manajemen laba. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap manajemen laba, 

sehingga kepemilikan manajerial merupakan determinan manajemen laba. 
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