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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang sangat mudah

terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan perusahaan

manufaktur adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi melalui proses

produksi. Sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi seperti perubahan harga bahan

baku, harga bahan bakar maupun perubahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar.

Menurut data dari Indonesian Capital Market Directory terdapat 153 perusahaan

manufaktur yang bergerak dalam berbagai bidang seperti usaha makanan, minuman,

rokok, produk tekstil dan turunannya, produk kayu, produk kertas dan turunannya,

kimia dan turunannya, perekat, produk plastik dan kaca, semen. Produk logam dan

turunanya, mesin, kabel, peralatan kantor dan elektronik, produk otomotif dan

turunanya, peralatan fotografi, farmasi dan barang-barang konsumsi.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui

peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Weston dan Copeland,

1999). Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan melalui pengaturan kegiatan

manajemen yang salah satunya melalui manajemen keuangan.

Menurut (Fama dan French, 1998) optimalisasi nilai perusahaan yang

merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen

keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi

keputusan keuangan lainnya yang berdampak pada nilai perusahaan.



2

Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang

kompleks. Hal ini dikarenakan melibatkan kepentingan berbagai pihak seperti

pemegang saham, manajer, kreditur dan pihak eksternal lain yang memiliki

kepentingan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2001:66), kebijakan dividen juga bisa dikaitkan

dengan nilai perusahaan. Terdapat tiga kelompok, yaitu Melton Miller berpendapat

bahwa kebijakan dividen tidak relevan yang berarti tidak ada kebijakan dividen yang

optimal karena deviden tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kelompok kedua

adalah pendapat Gordon-Lintner yaitu dividen lebih kecil resikonya daripada capital

gain, sehingga dividen setelah pajak dan menawarkan dividen yield yang lebih tinggi

akan meminimumkan biaya modal. Kelompok ketiga adalah bahwa dividen

cenderung dikenakan pajak daripada capital gain, maka investor akan meminta

tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi.

Kelompok ini menyarankan bahwa dengan dividend payout ratio (DPR) yang lebih

rendah akan memaksimumkan nilai perusahaan. Sehingga dari ketiga pendapat

tersebut diperoleh suatu informasi bahwa pembayaran dividen sering diikuti oleh

kenaikan harga saham. Menurut Stein (1988), kenaikan pembayaran dividen dilihat

sebagai signal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Sebaliknya penurunan

pembayaran dividen akan dilihat sebagai prospek perusahaan yang buruk.

Menurut Roseff (1982), dividen mengandung informasi atau sebagai isyarat

(signal) akan prospek perusahaan. Pendapat Roseff didukung hasil penelitian yang

dilakukan oleh Asquith dan Mullins (1983), menyatakan bahwa pengumuman
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meningkatnya dividen telah meningkatkan return saham, dan dapat digunakan untuk

menangkal isu-isu yang tidak diharapkan perusahaan di masa mendatang.

Menurut Cahyati (2006), penentuan kebijakan deviden merupakan salah satu

fungsi atau tugas utama seorang manajer keuangan. Kebijakan dividen ini

menyangkut keputusan mengenai berapa besar dan dalam bentuk apa kebijakan

dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Kebijakan dividen ini juga menentukan

tentang keputusan apakah laba seluruhnya dibagikan kepada pemegang saham atau

ditahan dalam laba ditahan untuk pembelanjaan investasi di masa yang akan datang.

Rodeff (1982) dalam Jensen et al (1992) menyatakan bahwa pembayaran

dividen yang tinggi menurunkan konflik keagenan diantara manajer dan shareholder

serta memberikan bukti atas hubungan antara pertumbuhan, keuntungan dan dividen.

Jensen dan Meckling (1976) dalam teori keagenan penyebab konflik antara

manajer dan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang

berkaitan dengan aktivitas pencarian dana (financing decision) dan cara

menginvestasikan dana tersebut. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang

saham dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat

menyejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, dengan adanya mekanisme

pengawasan maka akan menimbulkan biaya yang dinamakan agency cost. Ada

beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengurangi adanya agency cost sehingga

dapat meningkatkan nilai perusahaan, diantaranya adalah pertama, dengan

meningkatkan kepemilikan dari dalam (insider ownership) atau kepemilikan

manajerial. Menurut Jensen dan Meckling (1976), penambahan kepemilikan

manajerial memiliki keuntungan untuk mensejajarkan kepentingan manajer dan



4

pemegang saham. Kedua, dengan menggunakan kebijakan hutang. Easterbook

(1994), menyatakan bahwa pemegang saham akan melakukan monitoring terhadap

manajemen namun biaya monitoring tersebut terlalu tinggi maka mereka akan

menggunakan pihak ketiga (debtholder dan atau bondholder), untuk membantu

mereka melaukan monitoring. Debtholder yang sudah menanamkan dananya di

perusahaan dengan sendirinya akan berusaha melakukan pengawasan terhadap

penggunaan dana tersebut. Ketiga, melalui peningkatan dividen payout ratio (DPR)

atau rasio dividen terhadap laba bersih Pembayaran dividen akan menjadi alat

monitoring sekaligus bondling bagi manajer (Crutcley dan Hansen, 1989). Keempat,

dengan cara mengaktifkan monitoring melalui investor-investor institusional. Adanya

kepemilikan oleh institusional investor seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan

investasi dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan

yang lebih optimal terhadap kinerja manajer karena kepemilikan saham mewakili

suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya

terhadap keberadaan manajer.

Menurut Jensen (1986), pembayaran dividen kas dipengaruhi oleh kepemilikan

manajerial dalam kaitannya dengan free cash flow sehingga dapat mengurangi biaya

keagenan yang timbul. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan free cash flow

untuk membayar dividen kas sehingga menghindari alokasi dana yang tidak

menguntungkan. Peningkatan dividen kas akan memperkuat posisi perusahaan dalam

mencari tambahan dana dari pasar modal.

Free Cash Flow atau aliran kas bebas merupakan kas perusahaan yang dapat

didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak digunakan sebagai
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modal kerja. Menurut Brigham dan Houston (2001: 93) , free cash flow atau aliran

kas bebas diperoleh dengan mengurangi aliran kas operasi perusahaan dengan

pengeluaran modal dan modal kerja bersih perusahaan. Manajer lebih menginginkan

agar sisa dana tersebut dibagikan sehingga akan menambah kesejahteraan mereka.

Uyara dan Tuasikal (2002), dalam penelitiannya yang berjudul Moderasi Aliran

Kas Bebas terhadap Rasio Hubungan Pembayaran Dividen dan Pengeluaran Modal

dengan Earning Response Coefficients ini menggunakan sampel seluruh perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1993-1996 menyatakan bahwa free

cash flow memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara rasio

pembayaran dividen dengan earning response coefficients.

Menurut hasil penelitian Ismiyanti dan Hanafi (2003) menunjukkan bahwa

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa pada perusahaan yang memiliki kepemilikan

manajerial yang besar akan membayar dividen dalam jumlah yang kecil. Sedangkan

persentase kepemilikan manajerial kecil akan menetapkan dividen pada jumlah yang

besar. Dalam penelitian ini variabel kepemilikan manajerial diukur dengan

membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan manajerial

dengan total saham yang beredar.

Menurut Wahidahwati (2002) apabila penggunaan hutang tinggi maka akan

menyebabkan penurunan laba dan kemudian akan menyebabkan tingkat rasio

pembayaran dividen menurun. Dalam penelitian ini, variabel kebijakan hutang diukur

dengan membandingkan antara total hutang dengan total aktiva.
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Dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kebijakan

dividen, diperoleh hasil yang berbeda-beda terhadap pengaruh variabel yang

digunakan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang variabel yang mempengaruhi

kebijakan dividen perlu dilakukan kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Niken

Nurdiana (2007) mengungkapkan adanya hubungan antara free cash flow,

kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan ROA. Sedangkan penelitian lain

dilakukan oleh Jensen (1986) yang mengungkapkan hubungan arus kas bebas

terhadap rasio pembayaran dividen dan pengeluaran modal. Sehingga penelitian ini

akan difokuskan pada objek penelitian yaitu Analisis Pengaruh Free Cash Flow,

Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang Terhadap Kebijakan Dividen (Studi

pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun

2005-2007).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan kebijakan

hutang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2007?

2. Adakah variabel yang dominan mempengaruhi kebijakan dividen pada

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun

2005-2007?
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel free cash flow, kepemilikan manajerial

dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan

manufaktur yang listing di BEI Periode tahun 2005-2007 sehingga dapat

dijadikan bahan pertimbangan perusahaan untuk memutuskan kebijakan

dividen yang menguntungkan bagi perusahaan atau investor.

2. Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI Periode

tahun 2005-2007.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelaku Pasar

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang kebijakan dividen, free

cash flow, kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang.

2. Bagi Manajer

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam

penentuan kebijakan dividen perusahaan

3. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk

berinvestasi di perusahaan manufaktur

4. Bagi Penelitian lain

Sebagai bahan informasi untuk melanjutkan penelitian tentang variabel-

variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen.


