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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Michael C. Jensen (1986) dalam “Agency Cost of Free Cash Flow,

Corporate Finance, And Take Overs” menyatakan bahwa ketika perusahaan

memiliki kelebihan kas maka yang dibutuhkan adalah mendanai proyek yang

memiliki NPV positif. Tetapi, lebih baik bagi manajer untuk mengembalikan

kelebihan kas kepada pemegang saham dalam bentuk dividen guna

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa

dividen dapat mengurangi agency cost karena mengurangi free cash flow yang

tersedia bagi manajer.

Ali Sani Uyara dan Tuasikal (2002) dalam ”Moderasi Aliran Kas Bebas

terhadap Hubungan Rasio Pembayaran Dividen, Pengeluaran Modal dan Aliran

Kas Bebas” menyatakan bahwa Pengeluaran modal secara mandiri tidak dapat

menjelaskan variasi earning response coefficient. Slope coefficient-nya tidak

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengeluaran modal berhubungan

negatif dengan harga saham.

Fitri Ismiyanti dan Mamdun M. Hanafi (2003) dalam ”Kepemilikan

Manajerial, Kepemilikan Institusional Risiko, Kebijakan Hutang dan Kebijakan

Deviden : Analisis Persamaan Simultan” menyatakan bahwa Secara keseluruhan,

penelitian ini menemukan adanya hubungan interdepensi antara kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, kebijakan dividen dan

risiko.
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Niken Nurdiana (2007) dalam ”Analisis Pengaruh Variabel Free Cash Flow,

Kepemilikan Manajerial dan Return on Asset Terhadap Kebijakan Deviden”

menyatakan bahwa variabel Free Cash Flow, Kepemilikan Manajerial dan Return

on Asset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden.

Secara parsial, hanya variabel free cash flow yang berpengaruh signifikan

terhadap kebijakan deviden. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang

disajikan dalam bentuk tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti

(Tahun)

Judul
Penelitian

Variabel Teknik
Analisis

Hasil

1 Michael
C. Jensen
(1986)

“Agency Cost
of Free Cash
Flow,
Corporate
Finance, And
Take Overs”

Teknik
analisis
penelitian
bersifat
kuantitatif

Ketika
perusahaan
memiliki
kelebihan kas
maka yang
dibutuhkan
adalah
mendanai
proyek yang
memiliki NPV
positif. Tetapi,
lebih baik bagi
manajer untuk
mengembalikan
kelebihan kas
kepada
pemegang
saham dalam
bentuk dividen
guna
memaksimalkan
kekayaan
pemegang
saham. Hal
tersebut
menunjukkan
bahwa dividen
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dapat
mengurangi
agency cost
karena
mengurangi
free cash flow
yang tersedia
bagi manajer.

2. Ali Sani
Uyara
dan
Tuasikal
(2002)

”Moderasi
Aliran Kas
Bebas
terhadap
Hubungan
Rasio
Pembayaran
Dividen,
Pengeluaran
Modal dan
Aliran Kas
Bebas”

Rasio
pembayaran
deviden dan
earning
response
coefficient
berbanding
lurus
sebelum di
regresi tanpa
variable
moderat
namun tidak
signifikan
secara statis.

Teknik
Analisis
menggunakan
analisis
regresi
berganda

Pengeluaran
modal secara
mandiri tidak
dapat
menjelaskan
variasi earning
response
coefficient.
Slope
coefficient-nya
tidak sesuai
dengan teori
yang
menyatakan
bahwa
pengeluaran
modal
berhubungan
negatif dengan
harga saham

3. Fitri
Ismiyanti
dan
Mamdun
M.
Hanafi
(2003)

”Kepemilikan
Manajerial,
Kepemilikan
Institusional
Risiko,
Kebijakan
Hutang dan
Kebijakan
Deviden :
Analisis
Persamaan
Simultan”

Kepemilikan
Manajerial,
Kepemilikan
Institusional
Risiko,
Kebijakan
Hutang dan
Kebijakan
Deviden

Teknik
analisis data
menggunakan
analisis
regresi
berganda
dengan
model
persamaan
simultan
(simultaneous
equation
model ) baik
dengan two
stage (2 SLS)
atau three
stage (3 SLS)

Secara
keseluruhan,
penelitian ini
menemukan
adanya
hubungan
interdepensi
antara
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
manajerial,
kebijakan
hutang,
kebijakan
dividen dan
resiko.
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4. Niken
Nurdiana
(2007)

”Analisis
Pengaruh
Variabel Free
Cash Flow,
Kepemilikan
Manajerial
dan Return on
Asset
Terhadap
Kebijakan
Deviden”.

Free Cash
Flow,
Kepemilikan
Manajerial
dan Return
on Asset

Teknik
analisis data
menggunakan
analisis
regresi
berganda.

Variabel Free
Cash Flow,
Kepemilikan
Manajerial dan
Return on Asset
secara simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kebijakan
deviden. Secara
parsial, hanya
variabel free
cash flow yang
berpengaruh
signifikan
terhadap
kebijakan
dividen

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Kebijakan Dividen

Hanafi dan Fitri (2003) menyatakan bahwa penggunaan dividen dalam

mengurangi agency cost bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kelebihan aliran

kas internal (free cash flow) pada perusahaan yang profitable dan low growth.

Sehingga, perusahaan masih mampu membayar deviden yang tinggi untuk

membiayai kesempatan investasi yang ada tanpa harus mencari tambahan dana

eksternal dari hutang (debt financing).

Roseff (1982) menyatakan bahwa dividen mengandung informasi atau

sebagai syarat (signal) akan prospek perusahaan

Menurut Cahyati (2006) bahwa penentuan kebijakan deviden

merupakan salah satu tugas atau fungsi utama seorang manajer keuangan.

Kebijakan deviden ini menyangkut keputusan mengenai berapa besar dan dalam

bentuk apa kebijakan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Kebijakan dividen



12

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.

Dengan demikian, kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen adalah

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan untuk menambah

modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang.

2.2.2 Dasar Keputusan Dividen

Abdul Halim dan Sarwoko (1995:205), kebijakan dividen bagi

perusahaan yang menyangkut pembagian laba sesudah pajak dibagi ke dalam 2

kategori :

1. Untuk membelanjai pertumbuhan perusahaan jangka panjang.

Hal ini ditunjukkan di dalam neraca oleh rekening laba yang ditahan.

Laba yang ditahan oleh perusahaan secara tradisional telah diperhitungkan

setengah sampai dua per tiga untuk pembelanjaaan jangka panjang

perusahaan. Sisanya yang sepertiga disediakan dengan pinjaman atau dengan

menerbitkan saham preferen atau saham biasa.

2. Untuk dibagikan kepada pemegang saham

Ini ditunjukkan oleh dividen kas yang ditetapkan deklarasinya oleh

dewan direktur dan dibayarkan kepada pemegang saham biasa.



13

2.2.3. Teori Kebijakan Dividen

Brigham dan Houston (2001:66), terdapat tiga teori dari preferensi

investor :

1. Teori Ketidakrelevenan Dividen

Pendukung utama teori ketidakrelevenan dividen ini adalah

Merton Miller dan Franco Modigliani (MM). Teori ini menyatakan bahwa

kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai

perusahaan maupun biaya modalnya.

2. Teori Bird in the Hand

Pendukung teori ini adalah Myron Gordon dan John Lintner. Teori

ini menyatakan bahwa pandangan MM untuk teori yang menyatakan

bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan menentukan rasio

pembagian dividen yang tinggi.

3. Teori Preferensi Pajak

Teori ini menyatakan bahwa investor lebih menyukai pembagian

dividen yang rendah daripada yang tinggi.

Beberapa Isu Lain dalam Kebijakan Dividen, yaitu :

1. Hipotesis kandungan informasi atau pengisyaratan

Adalah teori yang menyatakan bahwa investor menganggap

perubahan deviden sebagai isyarat dari prakiraan manajemen atas laba.

2. Pengaruh Klintele (Clientele Effect)

Adalah kecenderungan suatu perusahaan untuk menarik

sekelompok investor yang menyukai kebijakan dividen.
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2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Dividen daripada

Capital Gain

Menurut Abdul Halim dan Sarwoko (1995:207), terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusan dividen daripada capital gain, yaitu :

a. Mengurangi ketidakpastian

Harapan atas capital gain di masa mendatang atau pembagian

pendapatan di masa mendatang menyangkut lebih banyak ketidakpastian daripada

pembagian pendapatan saat ini. Dividen saat ini menunjukkan nilai sekarang

aliran kas kepada investor yang tidak dapat dirugikan, jika kemudian perusahaan

mengalami kesulitan-kesulitan operasi atau finansial. Pengurangan terhadap

ketidakpastian ini adalah salah satu faktor yang menerangkan investor lebih

menyukai dividen saat ini.

b. Indikasi Kekuatan

Suatu deklarasi dan pembayaran dividen kas membawa suatu

informasi yang berisi bahwa perusahaan tersebut kuat dan sehat. Penetapan

deklarasi dividen mengungkapkan likuiditas perusahaan karena kas dibutuhkan

untuk melakukan pembayaran dividen, dan kas harus diangkat dari operasi-

operasi perusahaan.

c. Membutuhkan penghasilan saat ini

Banyak pemegang saham membutuhkan penghasilan dari investasi-

investasinya untuk membelanjai biaya hidupnya saat ini. Investor-investor

mungkin enggan menjual saham-sahamnya untuk memperoleh capital gain.

Dividen kas memberikan penghasilan saat ini kepada investor-investor tanpa

mempengaruhi modal pokoknya.
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2.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen

Walaupun kebanyakan perusahaan mengakui bahwa tuntutan investor adalah

deviden, namun beberapa faktor mungkin membatasi kemampuan perusahaan

untuk mendeklarasi dan membayar dividen (Abdul Halim dan Sarwoko,

1995:208):

1. Kas yang kurang cukup

Walaupun perusahaan mempunyai penghasilan yang cukup untuk

mendeklarasi dividen, perusahaan mungkin tidak mempunyai kas yang cukup

untuk membayar dividen. Dana-dana likuid perusahaan mungkin terlambat

dalam piutang atau persediaan atau perusahaan mungkin kekurangan dana-

dana likuid karena komitmennya terhadap aktiva tetap.

2. Batasan-batasan berdasarkan perjanjian

Jika suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan-kesulitan likuiditas

dan profitabilitas, kreditur mungkin menuntut pembatasan-pembatasan atas

dividen sebagai bagian dari aturan-aturan pinjaman yang baru. Dengan situasi

seperti ini, perusahaan menyetujui sebagai bagian dari perjanjian dengan

kreditur untuk membatasi pembayaran dividen.

3. Pembatasan-pembatasan resmi

Seringkali suatu perusahaan secara resmi dibatasi dari penetapan

deklarasi dan pembayaran dividen. Suatu peraturan menghendaki bahwa

semua dividen harus dibayar dari pendapatan tahun yang lalu atau sekarang.

Perusahaan-perusahaan tersebut harus mempunyai cukup pendapatan-

pendapatan yang ditahan untuk mendeklarasi dividen. Dalam ketiadaan laba
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yang ditahan, maka perusahaan dilarang untuk mendeklarasi dividen

meskipun cukup mempunyai kas untuk melakukan pembayaran-pembayaran.

Menurut Arthur J. Keown, David F. Scott, Jr, John D. Martin dan J. William

Petty (2002:621), terdapat pertimbangan sebagai bagian pengambilan

keputusan perusahaan mengenai kebijakan dividennya, yaitu:

1. Pembatasan Hukum

Pembatasan hukum tertentu bisa membatasi jumlah dividen yang bisa

dibayarkan perusahaan. Batasan hukum ini ada 2 kategori. Pertama, statutory

restrictions (pembatasan menurut UU) dapat menghalangi perusahaan

membayar dividen. Mungkin batasan tertentu berbeda antar negara bagian,

biasanya perusahaan akan membayar dividen (1) jika kewajiban perusahaan

melebihi asetnya, (2) jika jumlah dividen melebihi akumulasi laba (laba

ditahan), dan (3) jika dividen dibayarkan dari modal yang diinvestasikan

dalam laba perusahaan.

Tipe batasan hukum kedua adalah unik bagi tiap perusahaan dan hasil

dari batasan dalam kontrak hutang dan saham preferen. Untuk

meminimumkan risiko, investor sering kali mnerapkan aturan pembatasan

atas manajemen sebagai syarat investasi mereka dalam perusahaan. Batasan

ini meliputi aturan bahwa dividen tidak akan diumumkan sebelum hutang

dibayar kembali dan perusahaan mungkin disyaratkan mempertahankan

jumlah modal kerja tertentu. Pemegang saham preferen dapat menuntut agar

dividen biasa tidak dibayar jika saham preferen tidak dibayarkan.
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2. Posisi Likuiditas

Posisi perusahaan saat ini dalam aset lancar, termasuk kas, pada dasarnya

independen atas pos laba ditahan. Secara historis, perusahaan dengan laba

ditahan yang besar sukses dalam mengumpulkan kas dari operasi. Tapi dana

ini biasanya jika tidak diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk periode

pendek atau digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Maka

perusahaan dapat sangat untung dan tetap tidak memiliki kas. Karena dividen

dibayarkan dengan kas, dan tidak dengan laba ditahan, perusahaan harus

memiliki kas tersedia untuk pembayaran dividen Maka, posisi likuiditas

perusahaan sangat berpengaruh pada kemampuannya membayar dividen.

3. Tidak adanya atau kurangnya sumber pendanaan lain

Perusahaan dapat (1) menahan laba untuk tujuan investasi, atau (2)

membayar dividen dan menerbitkan hutang baru atau sekuritas modal untuk

mendanai investasi. Untuk sebagian besar perusahaan kecil atau baru, pilihan

kedua ini sangat tidak realistis. Perusahaan ini tidak memiliki akses ke pasar

modal, sehingga mereka harus sangat bergantung pada dana internal. Sebagai

akibatnya, rasio pembayaran dividen biasanya jauh lebih rendah untuk

perusahaan kecil atau baru daripada perusahaan besar dan milik publik.

4. Kemungkinan pendapatan diramalkan

Rasio pembayaran dividen perusahaan hingga suatu titik tergantung

pada kemungkinan diramalkannya laba perusahaan sepanjang waktu. Jika

pendapatan berfluktuasi jelas, manajemen tidak dapat bergantung pada dana

internal untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Jika laba telah dihasilkan,

perusahaan bisa menahan jumlah yang lebih besar untuk memastikan bahwa
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uang tersedia saat dibutuhkan. Sebaliknya, perusahaan dengan tren

pendapatan yang stabil biasanya akan membayar bagian yang besar dari

pendapatannya dalam bentuk dividen. Perusahaan ini tidak terlalu

memikirkan ketersediaan laba untuk memenuhi kebutuhan modal di masa

depan.

5. Kontrol Pemilikan

Untuk banyak perusahaan besar, kontrol melalui pemilikan saham biasa

bukan masalah. Tetapi, bagi banyak perusahaan kecil dan menengah,

mempertahankan kontrol suara merupakan prioritas utama. Jika pemegang

saham yang sekarang tidak bisa berpartisipasi dalam penawaran baru,

menerbitkan saham baru tidak menarik, dalam arti bahwa kontrol pemegang

saham yang sekarang tidak berarti. Pemilik mungkin lebih suka manajemen

mendanai investasi baru dengan hutang dan melalui laba daripada melalui

penerbitan saham biasa baru.

6. Inflasi

Dalam periode inflasi, setelah asset tetap rusak dan usang, dana yang

dihasilkan dari depresiasi digunakan untuk mendanai penggantian. Karena

harga peralatan pengganti terus naik, dana depresiasi menjadi tidak cukup. Hal

ini membutuhkan retensi laba yang lebih besar, yang berarti bahwa dividen

harus terpengaruh secara tidak menguntungkan.
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Menurut Weston Copeland (1995: 99), terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi

kebijakan dividen, yaitu :

1. Undang-undang

Undang-undang menentukan bahwa dividen harus dibayar dari laba,

baik laba tahun berjalan maupun laba tahun lalu yang ada dalam pos laba

ditahan atau retained earning dalam neraca.

Peraturan pemerintah menekankan pada 3 hal, yaitu :

a. Peraturan laba bersih

adalah dividen dapat dibayar dari laba saat ini atau tahun lalu.

b. Larangan dan pengurangan modal (capital impairment rule)

adalah melindungi pemberi kredit karena adanya larangan untuk

membayar dividen dengan mengurangi modal (membayar dividen

dengan modal akan berarti membagi modal suatu perusahaan dan

bukan membagikan laba).

c. Peraturan kepailitan

Adalah perusahaan tidak dapat membayar dividen pada saat pailit,

(kepailitan adalah pailit karena kewajiban lebih besar dari aktiva).

Membayar dividen pada kondisi seperti ini akan berarti memberi

kepada pemegang saham, dana yang sebenarnya milik pemberi

kredit. Undang-undang sangat penting karena merupakan kerangka

untuk merumuskan kebijakan dividen. Akan tetapi dalam batas-batas

kerangka tersebut, faktor-faktor keuangan dan ekonomi mempunyai

pengaruh yang sangat penting pada kebijakan itu sendiri.
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2. Posisi Likuiditas

Laba ditahan (yang terlihat pada sisi kanan dari neraca) biasanya

diinvestasikan dalam aktiva yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Laba

ditahan dari tahun-tahun lalu sudah diinvestasikan pada pabrik dan peralatan,

persediaan, dan aktiva lainnya; laba tersebut tidak disimpan dalam bentuk

kas. Sehingga, meskipun suatu perusahaan mempunyai catatan mengenai

laba, perusahaan mungkin tidak dapat membayar dividen kas karena posisi

likuiditasnya. Seperti suatu perusahaan yang sangat besar, walaupun dengan

keuntungan yang sangat besar biasanya mempunyai kebutuhan dana yang

sangat mendesak. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan dapat memutuskan

untuk tidak membayar dividen.

3. Kebutuhan untuk melunaskan hutang

Apabila perusahaan mengambil untuk membiayai ekspansi atau untuk

mengganti jenis pembiayaan yang lain, perusahaan tersebut menghadapi 2

pilihan. Perusahaan dapat membayar hutang itu pada saat jatuh tempo dan

menggantikannya dengan jenis surat berharga yang lain, atau perusahaan

dapat memutuskan untuk melunaskan hutang tersebut. Jika keputusannya

adalah membayar hutang tersebut, maka biasanya memerlukan penyimpanan

laba.

4. Larangan dalam perjanjian hutang

Perjanjian hutang, khususnya apabila merupakan hutang jangka panjang,

seringkali membatasi kemampuan suatu perusahaan untuk membayar dividen

kas. Larangan ini, yang dibuat untuk melindungi kedudukan pemberi

pinjaman, biasanya menyatakan bahwa :
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(1) Dividen pada masa yang akan datang hanya dapat dibayar dari

laba yang diperoleh sesudah penandatanganan perjanjian hutang

(jadi, dividen tidak dapat dibayar dari laba ditahan tahun-tahun

lalu)

(2) Dividen tidak dapat dibayarkan apabila modal kerja bersih (aktiva

lancar – kewajiban lancar) berada di bawah suatu jumlah yang

telah ditentukan.

Demikian pula, perjajnjian saham preferen biasanya menyatakan bahwa

dividen kas dari saham biasa tidak dapat dibayarkan kecuali semua dividen

saham preferen sudah dibayar.

5. Tingkat ekspansi aktiva

Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar

kebutuhan untuk membiayai ekspansi aktivanya. Jika kebutuhan dana di masa

depan semakin besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba

daripada membayarkannya. Apabila perusahaan mencari dana dari luar, maka

sumber-sumbernya, biasanya adalah dari pemegang saham saat itu, yang telah

mengetahui keadaan perusahaan. Tetapi, jika laba dibayarkan sebagai dividen

dan terkena pajak penghasilan pribadi yang tinggi, maka hanya sebagian yang

tersedia untuk investasi.

6. Tingkat laba

Tingkat hasil pengembalian atas aktiva yang diharapkan akan

menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk

dividen pada pemegang saham (yang akan menggunakan dana itu di tempat

lain) atau menggunakannya di perusahaan tersebut.
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7. Stabilitas laba

Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil sering dapat

memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Perusahaan

seperti ini cenderung membayarkan laba dengan persentase yang lebih tinggi

daripada perusahaan yang labanya berfluktuasi. Perusahaan yang tidak stabil,

tidak yakin apakah laba yang diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang

dapat tercapai, sehingga perusahaan cenderung untuk menahan sebagian besar

laba saat ini. Dividen yang lebih rendah akan lebih mudah untuk dibayar

apabila laba menurun pada masa yang akan datang.

8. Peluang ke pasar modal

Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik, dan mempunyai

catatan profitabilitas dan stabilitas laba, akan mempunyai peluang besar untuk

masuk ke pasar modal dan bentuk-bentuk pembiayaan eksternal lainnya.

Tetapi, perusahaan kecil yang baru atau bersifat coba-coba akan lebih banyak

mengandung risiko bagi penanam modal potensial. Kemampuan perusahaan

untuk menaikkan modalnya atau dana pinjaman dari pasar modal akan

terbatas; dan perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak laba untuk

memberi tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan

kecil atau baru.

9. Kendali (control)

Variabel penting lainnya adalah dampak dari pilihan sumber-sumber

keuangan pada kendali situasi dalam perusahaan. Sebagai suatu kebijakan,

beberapa perusahaan melakukan ekspansi hanya sampai pada tingkat

penggunaan laba internal saja. Kebijakan ini didukung oleh pendapat bahwa
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menghimpun dana melalui penjualan tambahan saham biasa akan mengurangi

kekuasaan dari kelompok dominan dalam perusahaan itu. Pada saat yang

sama, mengambil hutang akan memperbesar risiko naik turunnya laba yang

dihadapi pemilik perusahaan saat ini. Pentingnya pembiayaan internal dalam

usaha untuk mempertahankan kendali, akan memperkecil pembayaran

dividen.

10. Posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak

Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak sangat

mempengaruhi keinginannya untuk memperoleh dividen. Misalnya, suatu

perusahaan yang dipegang hanya oleh beberapa pembayar pajak dalam

golongan berpendapatan tinggi, cenderung untuk membayar dividen yang

rendah. Pemilik memilih untuk mengambil pendapatan mereka dalam bentuk

peningkatan modal daripada dividen, karena dividen akan terkena pajak

penghasilan pribadi yang lebih tinggi. Akan tetapi, pemegang saham dari

suatu perusahaan yang dimiliki oleh orang banyak akan memilih pembayaran

dividen yang tinggi.

11. Pajak atas laba yang diakumulasikan secara salah

Untuk mencegah pemegang saham hanya menggunakan perusahaan

sebagai suatu ”perusahaan penyimpan uang (incorporate pocket book)” yang

dapat digunakan untuk menghindari tarif pajak penghasilan pribadi yang

tinggi, peraturan perpajakan perusahaan menentukan suatu pajak tambahan

khusus terhadap penghasilan yang diakumulasikan secara tidak benar.
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2.2.6. Kebijakan Pembagian Dividen

Menurut (Sutrisno, 2001: 304) ada beberapa bentuk deviden yang akan

dibagikan kepada pemegang saham antara lain:

1. Pembagian deviden secara tunai atau cash dividend. Pembagian deviden

secara tunai terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

a. Kebijakan Pemberian Deviden Stabil

Kebijakan pemberian yang stabil ini artinya deviden akan diberikan secara tetap

per lembarnya untuk jangka tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan

berfluktuasi. Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun, dan

kemudian bila laba yang diperoleh meningkat dan peningkatannya mantap dan

stabil, maka deviden juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan

selama beberapa tahun. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak

dilakukan oleh perusahaan, karena beberapa alasan, yaitu: (1) dapat meningkatkan

harga saham, sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai

risiko lebih kecil, (2) dapat memberikan kesan kepada para investor bahwa

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang, (3) dapat

menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi, sebab

dividen selalu dibayarkan.

b. Kebijakan Dividen Meningkat

Dengan kebijakan ini perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang

saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil.

c. Kebijakan Dividen dengan Ratio yang Konstan

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang

diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar
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deviden yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila laba kecil dividen yang

dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan sering disebut dividend payout ratio.

d. Kebijakan Pemberian Dividen Reguler yang Rendah ditambah Ekstra

Kebijakan dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen

per lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen

bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu.

2. Pembagian Stock Dividen

Salah satu kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan adalah dengan dengan

memberikan dividen tidak dalam bentuk uang, tetapi dividen diberikan dalam

bentuk saham. Artinya pemegang saham akan diberi tambahan saham sebagai

pengganti cash deviden. Pemberian stock dividen tidak akan mengubah besarnya

jumlah modal sendiri, tetapi akan mengubah komposisi modal sendiri perusahaan

yang bersangkutan. Karena pada dasarnya pemberian stock dividen ini akan

mengurangi pos laba ditahan di neraca dan akan ditambahkan ke pos modal

saham.

3. Kebijakan Stock Split

Apabila harga pasar saham suatu perusahaan terlalu tinggi, mengakibatkan banyak

investor kurang berminat terhadap saham perusahaan. oleh karena itu perusahaan

bisa mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan jumlah lembar saham melalui

stock split yaitu pemecahan nilai nominal saham kedalam nilai nominal yang lebih

kecil. Dengan stock split ini jumlah lembar saham menjadi lebih banyak, maka

mengakibatkan harga saham turun. Oleh karena itu dengan stock split harga

saham menjadi lebih murah, sehingga harga pasar masih dalam trading range

tertentu.
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4. Kebijakan Repurchase Stock

Repurcahse stock adalah pembelian kembali saham-saham perusahaan yang

dimiliki oleh pemegang saham atau investor.

2.2.7. Prosedur Pembayaran Dividen

Prosedur pembagian dividen yang sebenarnya dalam Brigham dan

Houston (2001: 84) adalah sebagai berikut :

1. Tanggal pengumuman

Adalah tanggal pada saat direksi perusahaan mengeluarkan

pernyataan berisi pengumuman pembagian dividen.

2. Tanggal pencatatan pemegang saham (holder of record date)

Adalah jika perusahaan mencatat seorang pemegang saham sebagai

pemilik pada tanggal ini, pemegang saham tersebut berhak menerima

dividen.

3. Tanggal Ex-dividen (ex dividen date)

Adalah tanggal pada saat hak atas dividen periode berjalan tidak lagi

menyertai saham tersebut; biasanya jangka waktunya empat hari kerja

sebelum tanggal pencatatan pemegang saham.

4. Tanggal pembayaran (payment date)

Adalah tanggal pada saat perusahaan benar-benar mengirimkan cek

dividen.
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2.2.8. Teori Dividen Residu

Teori dividen residu adalah teori yang menyatakan bahwa dividen dibayar dari

kapital yang sama setelah selesai mendapat keuntungan investasi keuangan. Jika

perusahaan memiliki biaya pengembangan, yang mungkin secara langsung

mempengaruhi keputusan dividen, maka perusahaan harus menerbitkan jumlah

sekuritas yang lebih besar untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk

kegiatan investasi.

Perusahaan umumnya menetapkan empat langkah berikut ketika mengambil

keputusan atas rasio pembagian dividennya:

1. Menentukan anggaran barang modal yang optimal.

2. Menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk membiayai anggaran

tersebut.

3. Sedapat mungkin menggunakan laba yang ditahan untuk memenuhi

penyertaan modal (ekuitas) dan;

4. Membayar dividen hanya jika lebih banyak laba yang tersedia daripada

yang dibutuhkan untuk mendukung anggaran modal optimal. Kata residual

mengandung arti “sisa”, dan kebijakan deviden residual menyiratkan

bahwa dividen sebaiknya dibayarkan jika ada laba yang “tersisa”.

Dasar dari kebijakan residual adalah investor lebih menginginkan perusahaan

menahan dan menginvestasikan kembali laba daripada membagikannya dalam

bentuk dividen apabila laba yang diinvestasikan kembali tersebut dapat

menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada tingkat pengembalian

laba yang dihasilkan sendiri oleh investor dari investasi lain dengan resiko yang

sebanding.
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2.2.9. Variabel Penelitian

1. Variabel Tergantung atau Variabel Dependen

Variabel tergantung atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah

kebijakan deviden yang diukur dengan deviden payout ratio.

2. Variabel Bebas atau Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini ada 3,

yaitu variabel free cash flow, kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang.

a. Free cash flow

Ali Sani Uyara dan Tuasikal Askam (2002:19) menyatakan bahwa aliran

kas bebas menggambarkan kepada investor bahwa deviden yang dibagikan oleh

perusahaan tidak sekedar strategi menyiasati pasar dengan maksud meningkatkan

nilai perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang melakukan pengeluaran

modal, aliran kas bebas akan mencerminkan dengan jelas mengenai perusahaan

manakah yang masih mempunyai kemampuan di masa depan dan yang tidak.

Pasar akan bereaksi jika terlihat ada aliran kas bebas yang dapat meningkatkan

harapan mereka untuk mendapatkan dividen di masa depan.

Menurut Richardson (2006), Free Cash Flow adalah kelebihan arus kas

dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan aset yang ada dan untuk membiayai

investasi baru yang diharapkan. Free cash flow memiliki peranan penting dalam

perusahaan karena free cash flow memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan

kekayaan pemegang saham. Tanpa dana ini perusahaan kesulitan dalam

mengembangkan produk baru, melakukan akuisisi, membayar dividen dan

menurunkan hutang. Apabila perusahaan menghasilkan free cash flow positif

maka dapat mendistribusikannya kepada shareholder melalui dividen atau
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pembelian kembali saham, membayar pinjaman kepada debtholders atau

mempertahankan dana itu dalam perusahaan. Free cash flow yang bernilai negatif

berarti bahwa perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan pendapatan yang

cukup untuk menutupi biaya-biaya dan juga aktivitas investasi. Perusahaan ber-

free cash flow negatif umumnya terindikasi melakukan investasi yang terlalu

besar dalam bisnis atau memperoleh pendapatan yang terlalu kecil dari aktivitas

operasi (Dechow et al, 2006). Perusahaan dapat menutupi kekurangan ini dengan

menggunakan ekuitas baru, mendapatkan hutang atau menjual aktiva. Free cash

flow dalam perusahaan dapat menimbulkan permasalahan agency baru.

Keberadaan free cash flow menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara

pemegang saham dengan manajer perusahaan (Jensen, 1986). Agency cost of free

cash flow menjelaskan bahwa ketika perusahaan menghasilkan free cash flow

yang lebih besar dari kegiatan operasinya, manajer cenderung tidak akan

mendistribusikannya kepada shareholder, tetapi digunakan untuk membiayai

kepentingan manajer. Pihak manajerial cenderung ingin menahan free cash flow

dibawah kendalinya, agar setiap saat dana tersebut dapat digunakan terutama

untuk kegiatan investasi. Sedangkan pemegang saham menginginkan dana

tersebut digunakan untuk meningkatkan kekayaannya baik melalui pembagian

dividen atau pembelian kembali saham.

b. Kepemilikan Manajerial

Roseff (1982) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi

menyebabkan dividen yang dibayarkan pada pemegang saham rendah. Penetapan

dividen rendah disebabkan manajer memiliki harapan investasi di masa yang akan

datang yang dibiayai dari sumber internal.
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Crutchly (1999) menyatakan bahwa pengaruh kepemilikan institusional

terhadap dividen adalah negatif. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka

semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi biaya

keagenan, sehingga perusahaan akan cenderung untuk menggunakan dividen yang

rendah.

Wahidahwati (2001) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah

pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan

keputusan perusahaan.

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), penyebab konflik

antara manajemen dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan

keputusan yang berkaitan dengan :

1. Aktivitas pencarian dana (financing decision)

2. Cara untuk 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

mengakibatkan biaya yang disebut agency cost. Ada beberapa pendekatan yang

dapat dilakukan untuk mengurangi agency cost sehingga dapat meningkatkan nilai

perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. 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 saham.
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b. Dengan menggunakan kebijakan hutang

Easterbook (1984) menyatakan bahwa pemegang saham akan

melakukan monitoring terhadap manajemen namun biaya monitoring

tersebut terlalu tinggi maka mereka menggunakan pihak ketiga (debtholder

dan atau bondholder) untuk membantu mereka melakukan monitoring.

Debtholder yang sudah menanamkan dananya di perusahaan dengan

sendirinya akan berusaha melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana

tersebut.

c. 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, 1984).

d. 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.

c. Kebijakan Hutang

Menurut Keiso dan Wygant (1995), hutang merupakan kemungkinan

pengorbanan masa depan dari manfaat ekonomi yang timbul dari kewajiban
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sekarang dari kesatuan tertentu untuk mentransfer aktiva atau jasa lain ke kesatuan

lain di masa depan sebagai hasil transaksi di masa lalu.

Dalam teori agensi, penggunaan hutang dalam struktur modal merupakan

salah satu cara pihak pemegang saham untuk mengatasi masalah keagenan yang

timbul karena pengawasan terhadap pihak manajerial dapat dioptimalkan dan

biaya pengawasan pemegang saham dapat dikurangi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), penggunaan hutang mengurangi

kebutuhan ekuitas eksternal dan meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial.

Menurut Friend dan Lang (1988), penggunaan hutang yang berlebihan akan

meningkatkan bankruptcy cost sehingga mengurangi minat manajer untuk

menambah kepemilikan.
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2.3. Kerangka Konseptual

Perusahaan
Manufaktur

Yang listing di BE I
periode 2005-2007

Laporan
keuangan

X1 = Free Cash Flow
X2 = Kepemilikan Manajerial
X3 = Kebijakan Hutang
Y = Kebijakan Dividen

Analisis regresi
berganda

Y = ß0 + ß1X1 + ß2X2 +
ß3X3 + e1

Y = Kebijakan Dividen
X1 = Free Cash Flow
X2 = Kepemilikan Manajerial
X3 = Kebijakan Hutang

Uji asumsi
klasik

1. Uji Multikolinearitas
2. Uji autokorelasi
3. Uji heterokedastisitas
4. Uji Normalitas

1. Variabel Fee Cash Flow
kepemilikan manajerial,
kebijakan hutang
berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan deviden

2. Free Cash Flow adalah
variabel yang berpengaruh
dominan terhadap kebijakan
dividen

F- Test
t - Test

uji koefisien regresi

Kesimpulan

Hipotesis
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2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis, yaitu pernyataan atau dugaan sementara atau jawaban sementara

berdasarkan hasil penelitian serta teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya

atas pertanyaan dalam masalah penelitian, melalui pengujian data empiris yang

dihasilkan penelitian. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

b. Variabel free cash flow adalah variabel yang berpengaruh dominan

terhadap kebijakan dividen.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya

hubungan antara variabel free cash flow, kepemilikan manajerial dan kebijakan

hutang terhadap kebijakan dividen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatory. Menurut Singarimbun

(1983) penelitian eksplanatory adalah penelitian penjelasan yang menyoroti

hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah

dirumuskan sebelumnya. Sifat penelitian ini adalah replikasi dari penelitian

sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Niken Nurdiana

(2007) yang berjudul ” Analisis Pengaruh Variabel Free Cash Flow, Kepemilikan

Manajerial, Kebijakan Hutang dan Return on Assets terhadap Kebijakan

Deviden”. Tetapi, dalam penelitian ini tidak menggunakan Return on Asset pada

variabel independennya.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2005-2007.

Dari keseluruhan populasi pada periode penelitian tahun 2005-2007 tersebut

diambil beberapa sampel yang mewakili dari populasi yang ada.
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3.3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel atau metode sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah purposive sampling dimana populasi yang dijadikan sampel

adalah populasi yang memenuhi kriteria tertentu yang diinginkan peneliti.

Kartono (1996) berpendapat bahwa sampling non acak kurang dapat memberikan

taraf keyakinan yang tinggi kecuali jika peristiwa sampling non acak tersebut

memiliki populasi yang sifat relatif homogen. Menurut Hermawan (2006:55)

purposive sampling adalah penarikan sampel non probabilitas berdasarkan

ktiteria-kriteria tertentu.

Adapun kriteria dari objek penelitian ini adalah:

1. Merupakan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia

(BEI) selama periode penelitian yaitu tahun 2005-2007.

2. Memiliki data laporan keuangan yang lengkap dan disajikan dalam

satuan rupiah pada periode penelitian yaitu pada tahun 2005-2007.

3. Memiliki free cash flow positif pada tahun 2005-2007.

4. Membagikan dividen selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun

2005-2007.

Adapun perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat

dilihat pada tabel 3.1 berikut :
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Tabel 3.1

Sampel Perusahaan Manufaktur

NO Kode Nama Perusahaan

1. FAST PT. Fast Food Indonesia, Tbk

2. UNVR PT. Unilever Indonesia, Tbk

3. MLBI PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk

4. TOTO PT. Surya Toto Indonesia, Tbk

5. AALI PT. Astra Agro Lestari, Tbk

Sumber: Indonesian Capital Market Directory (ICMD)

3.4. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini,

data variabel kepemilikan saham oleh manajerial diperoleh dari Indonesian

Capital Market Directory (ICMD) pada bagian shareholder. Data variabel jumlah

hutang dan kebijakan deviden diperoleh dalam ICMD pada bagian Summary of

Financial Statement. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

dokumentasi. Teknik dokumentasi menurut Hasan (2002) adalah teknik

pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian,

namun melalui dokumen, jurnal, internet dan sebagainya.

3.5. Identifikasi Variabel

3.5.1. Identifikasi Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang

diukur dengan dividend payout ratio.
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3.5.2. Identifikasi Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini ada 3, yaitu variabel free cash

flow, kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang.

X1 = Free Cash Flow

X2 = Kepemilikan Manajerial

X3 = Kebijakan Hutang

3.6. Definisi Operasional Variabel

3.6.1. Definisi Operasional Variabel Dependen (Y)

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang dibuat perusahaan dalam

menentukan berapa banyak dari keuntungan harus dibayarkan kepada pemegang

saham dan berapa banyak yang harus ditahan kembali dalam perusahaan (Weston

dan Copeland, 1995).

Rozeff (1992) dan Easterbook (1984) menyatakan bahwa pembayaran dividen

adalah bagian dari monitoring perusahaan. Pembayaran dividen pada pemegang

saham akan mengurangi kekuasaan manajer dan membuat pembayaran dividen

mirip dengan monitoring capital market yang terjadi jika perusahaan memperoleh

modal baru.

Dividen Per Saham

DPR =

Laba Per Saham
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3.6.2. Definisi Operasional Variabel Independen (X)

1. Free Cash Flow

Menurut Ross et al (2000) dalam Ali Sani Uyara dan Tuasikal Askam

(2002:16), free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan

kepada kreditor atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja

atau investasi pada asset tetap.

Rumus untuk menghitung free cash flow menurut Brigham dan Houston (2001:

93) adalah :

Free Cash Flow = Operating Cash Flow – Net Working Capital –

Capital Spending

Dimana : Free Cash Flow = aliran kas bebas perusahaan

Operating Cash Flow = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i

pada tahun t

Net Working Capital = modal kerja bersih perusahaan i pada tahun t

Capital Spending = pengeluaran modal perusahaan i pada tahun t

2. Kepemilikan Manajerial

Menurut Wahidahwati (2001), kepemilikan manajerial adalah pemegang

saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan

perusahaan. Kepemilikan manajerial dihitung dengan membandingkan antara

jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan manajer dengan total saham yang

beredar.
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Itturiaga, F.J.L, dan Sanz J.A.R (1998), menyatakan bahwa :

Jumlah Saham Direksi Dana Manajer

MOWN =

Jumlah Saham Beredar

3. Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang disimbolkan dengan DEBT. Dalam penelitian ini,

kebijakan hutang dirumuskan :

Total Hutang

DEBT =

Total Aktiva

(Brigham dan Ehrhardt, 2005 : 450)

3.7. Analisis Data

3.7.1 Metode Analisa

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda

(Multiple Linier Regression). Gujarati (1999: 12) mengatakan bahwa analisis

regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk

melihat besarnya pengaruh antar variabel-variabel independen terhadap variabel

dependennya. Model analisis ini merupakan analisis bersifat kuantitatif yang

digunakan untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh variabel bebas (Free

Cash Flow, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang) terhadap variabel

terikat Kebijakan Dividen, baik secara simultan maupun secara parsial.
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Adapun model analisis persamaan dasar regresi linier berganda menurut Gujarati

adalah :

Y= ß0 + ß1 X1i + ß2 X2 i + ß3 X3 i + ........ + ßk Xki + ei (3.1)

Dimana :

i = 1, 2, 3,......, N (banyaknya observasi)

ß0 = konstanta

ß1, ß2 , ß3 = koefisien

Model analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada model analisis

regresi linier berganda, yaitu :

Y= ß0 + ß1 X1 + ß2 X2 + ß3 X3 + e (3.2)

Y = Kebijakan Dividen pada periode ke- t

X1 = Free Cash Flow

X2 = Kepemilikan Manajerial

X3 = Kebijakan Hutang

ei = error

ß0 = konstanta

ß1, ß2 , ß3 = koefisien

Model yang dibuat dalam penelitian harus memenuhi asumsi dasar yaitu

tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedasitas, autokorelasi serta normalitas.
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3.7.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolineritas

Menurut Algifari (1997: 74) adanya multikolinearitas dalam model

regresi yang dihasilkan artinya, antar variabel independen yang terdapat dalam

model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien

korelasinya tinggi atau bahkan 1). Untuk mendekati adanya multikolinearitas

dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF).

- Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas

- Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas

2. Uji Heteroskedasitisitas

Uji gejala heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varians dari residual dari

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut

heterokedastisitas. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada/

tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan rank spearman, yaitu

dengan mengkorelasikan antara semua variabel bebas dengan absolut residual.

Gejala heterokedastisitas dapat dideteksi dengan membandingkan antara tingkat

signifikansi α= 5% dengan tingkat signifikansi r. Apabila signifikansi r lebih besar

daripada tingkat signifikansi α= 5%, maka tidak terjadi heterokedastisitas atau

terjadi homokedastisitas. Selain itu uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

membandingkan antara r tabel dengan r hitung. Apabila r tabel lebih besar dari r

hitung maka akan terjadi heteroskedastisitas.
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3. Uji Autokorelasi

Menurut Nachrowi Djalal Nachrowi et al (2000: 140), autokorelasi

adalah korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu

dan individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series.

Sehingga uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka

dinamakan ada problem autkorelasi. Munculnya autokorelasi karena observasi

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya korelasi, dapat menggunakan uji

Durbin-Watson. Pengujian terhadap statistik Durbin-Watson (dw) dilakukan

deengan membandingkan Durbin-Watson (dw) dengan nilai batas atas (du) dan

bata bawah (dl).

Penggunaan Uji Durbin Watson (Nachrowi Djalal Nachrowi. 2002: 144) adalah:

H0 : ρ≠ 1

H0
*

: ρ≠ -1

Bandingkan nilai d (Durbin-Watson) yang dihitung dengan dl dan du dari

tabel dengan aturan berikut:

1. Bila d < d1 : tolak H0

Berarti ada korelasi yang positf atau kecenderungan ρ= 1

2. Bila d1≤d ≤du : berarti tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.

3. Bila du < d < 4 – du : jangan tolak H0 maupun H0
*. Artinya tidak ada

korelasi positif maupun negatif.
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4. Bila 4 - du ≤d ≤3 – dI : kita tidak dapat mengambil kesimpulan

apa-apa.

5. Bila d > 4 – dI : Tolak H0
* , berarti ada korelasi negatif.

4. Uji Normalitas

Menurut Bhuono Agung Nugroho (2005 : 18) mengatakan bahwa uji

normalitas ini bertujuan untuk mengatakan bahwa uji normalitas ini bertujuan

untuk menggetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam

penelitian. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random

yang kontinue. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva

normal yang berbentuk simetris.

Untuk menguji apakah sampel penelitian ini merupakan jenis distribusi

normal maka dilakukan pengujian dengan menggunakan Kolmogorov- Smirnov

Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel.

Pengambilan keputusan menurut Santoso (2001: 392-393) dilakukan sebagai

berikut: 1. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima

2. Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak

3.7.3. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah diduga bahwa

free cash flow, kepemilikan manajerial, dan kebijakan hutang berpengaruh

signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang listing di

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2007. Untuk menguji hipotesis pertama

dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
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1. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi linier secara simultan,

maka :

H0 : bi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar

variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan.

Hi : bi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel 

bebas dengan variabel terikat secara simultan.

Pengujian dilakukan dengan cara :

1. Menghitung nilai Fhitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

(Sri Mulyono, 2000 : 85) :

R2 / k – 1

Fhitung = (1 – R2)/ n- k – 1

Dimana :

R2 = R square

n = Banyaknya Data

k = Banyaknya Variabel

Dasar pengambilan keputusan :

Jika Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak

Jika Fhitung < Ftabel , maka H0 diterima

2. Membandingkan nilai probabilitasnya

Dasar pengambilan keputusan :

Jika nilai probabilitasnya < α, maka H0 ditolak

Jika nilai probabilitasnya > α, maka H0 diterima
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2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh yang

nyata terhadap variabel terikat, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan

(dalam regresi majemuk).

H0 : bi = 0, artinya tidak dapat pengaruh yang signifikan antar

variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.

H0 : bi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antar

variabelbebas dengan variabel terikat secara parsial.

Pengujian dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan t hitung dengan t tabel

Koefisien Regresi (bi)

Nilai t hitung =

Standar Deviasi

(Nugroho, 1997:54)

Dasar pengambilan keputusan :

Jika t hitung > t tabel atau – t hitung < - t tabel maka H0 ditolak

Jika t hitung > t tabel atau – t hitung > - t tabel maka H0 diterima

2. Membandingkan nilai probabilitasnya

Dasar pengambilan keputusan :

Jika nilai probabilitasnya < α, maka H0 ditolak

Jika nilai probabilitasnya > α, ,maka H0 diterima
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3.7.4. Pengujian Hipotesis Kedua

Untuk menguji hipotesis kedua yaitu diduga free cash flow mempunyai pengaruh

yang dominan terhadap Kebijakan Dividen. Menurut Arif (1993:12), untuk

menentukan variabel bebas dominan yang mempengaruhi nilai variabel dependen

dalam suatu model regresi linier, maka digunakan koefisien beta (beta

coefficient). Koefisien tersebut disebut standardized coefficient. Nilai koefisien

regresi yang paling besar mengindikasikan bahwa variabel tersebut mempunyai

pengaruh yang dominan.


