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The influence of Good Corporate Governance, Free Cash Flow, Profitability, and Company
Leverage to Earnings Management

ABSTRACT

This projects aims to research the influence of good corporate governance, free cash flow, profitability,
and company leverage to earnings management in manufacture company which registered in Indonesian Stock
Exchange (BEI) in 2010- 2014. There aregood corporate governance mechanism used in this research such as
institutional ownership, managerial ownership, proportion independent superintendent board and audit board.

The used sample in this project is the manufacture companies registered in BEI in 2010 – 2014. The total
sample is 22 companies that are determined based on purposive sampling method. This project used double linier
regression method of spss software version 17 to examine the influence of good corporate governance, free cash
flow, profitability, and leverage to earnings management.

The research findings showed that institutional ownership,free cash flow, profitability, managerial
ownership, and leverage as well as audit board not influenced concerning earnings management. Meanwhile
variable of proportion independent superintendent board had negative influence to earnings management.

Key words: Free cash flow, good corporate governance, leverage, earnings management, profitability.
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PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, FREE CASH FLOW, PROFITABILITAS, LEVERAGE
PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA (EARNINGS MANAGEMENT)

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh good corporate governance, free cash flow, profitabilitas,
leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 - 2014. Adapun
mekanisme good corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen serta komite audit.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada
tahun 2010 – 2014. Total sampel penelitian sebesar 22 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode purposive
sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dari software spss versi 16.0 untuk menguji
pengaruh good corporate governance, free cash flow, profitabilitas, leverage terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional, free cash flow, profitabilitas, kepenilikan
manajerial, leverage serta komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel proporsi
dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Kata kunci: Free cash flow, good corporate governance, leverage, manajemen laba, profitabilitas.
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