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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fungsi dari manajemen keuangan terdiri dari 3 yaitu keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan keputusan dividen (kebijakan dividen), masing-masing 

keputusan tersebut harus sesuai dengan tujuan perusahaan agar perusahaan 

mendapatkan laba demi memaksimumkan nilai perusahaan. Apabila laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagi dalam bentuk dividen, maka dampak bagi 

perusahaan adalah berkurangnya jumlah laba yang akan digunakan sebagai modal 

atau biaya internal perusahaan. Sebaliknya jika laba yang diperoleh perusahaan 

tidak dibagikan atau laba tersebut ditahan (retained earning), maka jumlah laba 

perusahaan yang akan digunakan sebagai modal atau biaya internal akan 

bertambah sehingga perusahaan dapat mengembangkan perusahaannya atau dapat 

melakukan reinvestasi (Sutrisno, 2013). 

Tujuan investor menanamkan modalnya di perusahaan adalah untuk 

mendapatkan return dari dana yang diinvestasikannya, sedangkan bagi pihak 

manajemen perusahaan lebih menitikberatkan pada peningkatan nilai perusahaan. 

Hal inilah yang mengakibatkan kebijakan dividen suatu perusahaan menjadi hal 

yang kompleks karena melibatkan kepentingan dari banyak pihak yang terkait. 

Penyatuan kepentingan-kepentingan tersebut seringkali menimbulkan masalah-

masalah seperti masalah keagenan. Masalah keagenan ini dalam bidang keuangan 

sering dibahas melalui agency theory. 
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Agency theory menjelaskan bahwa terdapat berbagai pihak dalam sebuah 

perusahaan yakni manajer, pemilik perusahaan, dan kreditor yang saling 

bertentangan dan pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda, manajer 

mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan para pemegang 

saham, tetapi pihak manajemen pun mempunyai kepentingan untuk 

mensejahterakan diri sendiri dengan memenuhi kepentinganya juga. Pada 

dasarnya pihak investor tidak terlalu meyukai keputusan yang diambil oleh pihak 

manajemen perusahaan yang ingin menahan laba untuk dijadikan laba ditahan. 

Pihak investor lebih menuntut agar manajemen memperhatikan kesejahteraan 

mereka dengan memberikan laba/keuntungan tersebut kepada mereka atau biasa 

disebut dengan dividen. Sebaliknya, pihak manajemen pun harus mementingkan 

kepentingan perusahaan yakni menahan laba untuk diinvestasikan lagi dimasa 

yang akan datang demi kelangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri. Penyatuan 

kepentingan dari kedua pihak ini yang kemudian disebut menjadi pemicu 

timbulnya masalah keagenan yang disebut agency conflict. 

Seorang manajer perusahaan dalam rutinitasnya seringkali dihadapkan 

pada berbagai keputusan penting yang berkenaan dengan keuangan dalam 

perusahaan tersebut. Salah satu keputusan penting yang harus diambil seorang 

manajer perusahaan adalah mengenai kebijakan pembayaran dividen. Pembayaran 

dividen suatu perusahaan pada dasarnya tergantung pada kebijakan yang ada pada 

masing-masing perusahaan (Rezky, 2014:818). 

Fenomena yang terjadi di Indonesia terkait permasalahan kebijakan 

dividen diantaranya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sepakat 
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membagikan dividen tahun buku 2018 sebesar Rp 195 per lembar saham yang 

akan dibayarkan pada Juli 2019 mendatang.  

Total dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham tersebut 

mencapai Rp 2,29 triliun. Atau sekitar 50 persen dari laba tahun 2018 sebesar Rp 

4,58 triliun (Rp 392 per lembar saham). "Termasuk di dalamnya dividen interim 

sebesar Rp 58 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 28 

November 2018. Sehingga sisanya sebesar Rp 137 per Iembar saham akan 

dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2019.  

Laba ICBP pada 2018 tumbuh 20,5 persen dibandingkan pada 2017 yang 

hanya sebesar Rp 3,89 triliun atau Rp 326 per saham. Pencapaian laba ini seiring 

pertumbuhan penjualan bersih konsolidasi ICBP sebesar 7,9 persen menjadi Rp 

38,41 triliun pada 2018 dari Rp 35,61 triliun pada 2017.  

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mencatatkan pertumbuhan 

penjualan neto konsolidasi sebesar 13,9 persen menjadi Rp 11,26 triliun dari Rp 

9,88 triliun pada periode sama tahun lalu. Laba usaha tumbuh 14 persen menjadi 

Rp 1,96 triliun dari Rp 1,72 triliun, dan marjin laba usaha stabil pada kisaran 17,4 

persen. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas 

induk naik 10,2 persen menjadi Rp 1,34 triliun dari Rp 1,21 triliun pada kuartal I 

2018. Marjin laba bersih sebesar 11,9 persen.  

Salah satu hal penting dalam manajemen keuangan, bahwa tujuan 

perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang 

https://www.liputan6.com/tag/dividen
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diterjemahkan dari memaksimumkan harga saham. Tetapi dalam kenyataan tidak 

jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan 

utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya 

mereka akan bertindak on the best of interest of stockholder, tetapi dalam praktek 

sering menjadi konflik. Konflik kepentingan antara agen sering disebut agency 

problems. Hubungan antar agen terjadi pada saat satu orang atau lebih disebut 

principals, mengangkat satu atau dua lebih orang lain disebut agen, untuk 

bertindak atas nama pemberi wewenang dan memberikan kekuasaan dalam 

pengambilan keputusan. Agency Problems biasanya terjadi antara manajer dan 

pemegang saham atau antara debitholders dan stockholders. 

Pemegang saham menginginkan kelebihan dana tersebut dibagikan untuk 

memakmurkan kesejahteraan mereka, sedangkan dari pihak manajer 

menginginkan kelebihan dana tersebut digunakan untuk investasi pada proyek-

proyek yang memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan, karena dengan 

keuntungan tersebut pihak manajer secara tidak langsung memperoleh keuntungan 

yang lebih dari investasi tersebut. 

Aliran kas bebas mencerminkan keleluasaan perusahaan untuk melakukan 

investasi tambahan, melunasi hutang, membeli saham treasury atau menambah 

likuiditas, sehingga aliran kas bebas yang tinggi mengindikasikan kinerja 

perusahaan yang tinggi. Jika aliran kas bebas tinggi, maka nilai pemegang saham 

mengalami peningkatan. Dengan demikian pendanaan melalui hutang merupakan 

salah satu alternative untuk mengurangi biaya keagenan. Ketika masalah 

keagenan dapat diatasi maka kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik, 
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dimana hal ini mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. (Agus, 

2008:21) 

Penelitian yang dilakukan oleh Arilaha (2009) menunjukkan bahwa free 

cash flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun, berbanding 

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggadewi dan I nyoman (2017) 

dan Lestari (2018) menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. 

Pertumbuhan perusahaan yang tinggi lebih disukai investor untuk 

mengambil keuntungan pada investasi yang memiliki prospek baik. Rasio 

aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam 

memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini 

melibatkan perbandingan antara tingkat tingkat penjualan dan investasi pada 

berbagai jenis aset. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat 

keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsure aset lainnya. 

Proksi yang digunakan untuk variabel efektivitas usaha adalah Total Assets 

Turnover (TATO) karena TATO merupakan rasio aktivitas yang digunakan untuk 

melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi 

perputaran secara efektif, sehingga penggunaan proksi ini dapat memperlihatkan 

bahwa semakin tinggi efisien penggunaan asset akan semakin cepat pengembalian 

dana dalam bentuk kas (Halim, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah 

(2018) menyatakan efektivitas usaha berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen.  
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Semua perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil 

memiliki hutang. Hutang merupakan kewajiban suatu perusahaan yang muncul 

akibat transaksi yang telah dilakukan dan harus dibayar baik dengan kas, barang 

ataupun jasa di waktu yang akan  datang. Besarnya tingkat hutang yang dimiliki 

perusahaan cenderung akan berpengaruh terhadap besarnya dividen yang 

dibayarkan. Semakin besar hutang yang dimiliki maka akan semakin besar pula 

beban tetap perusahaan dengan wujud bunga dan cicilan hutang yang harus 

ditanggung perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap ketersediaan 

kas perusahaan. Selain itu, besarnya tingkat hutang akan meningkatkan risiko 

kebangkrutan suatu perusahaan apabila beban hutang semakin tinggi hingga pada 

akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mebagikan 

dividennya, 

Ketika suatu perusahaan mengalami keterbatasan laba ditahan, perusahaan 

kemudian cenderung beralih memanfaatkan hutang. Yang perlu diperhatikan 

adalah apabila penggunaan hutang terlalu besar dapat berdampak pada financial 

distress (Nuringsih, 2005:109). Berdasarkan dampak tersebut jika perusahaan 

ingin menghindari hutang yang terlalu tinggi akan lebih baik bila laba perusahaan 

dialokasikan ke laba ditahan yang digunakan untuk operasi perusahaan dan 

investasi dimasa yang akan datang sehingga akan mengurangi adanya penggunaan 

hutang (Nuringsih, 2005:109). 

Penelitian yang dilakukan oleh Chaidir dan Rita (2015) menyatakan 

kebijakan hutang berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Damaris dan Kiswanto (2015) menyatakan kebijakan hutang berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. H.S. Lestari (2018) menyatakan 

kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Berdasarkan peneliti terdahulu ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen diantaranya adalah free cash flow, efektivitas 

usaha dan kebijakan hutang. Hal yang membuat investor tertarik untuk 

berinvestasi adalah dividen. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus bisa 

menghasilkan laba yang besar sehingga laba tersebut bisa digunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan serta untuk dibagikan kepada para pemegang 

saham. 

Dividen merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan 

untuk pemegang saham perusahaan tersebut. Besar kecilnya dividen yang 

dibayarkan tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga 

pertimbangan manajemen pada rapat umum pemegang saham (RUPS) sangat 

diperlukan. Kebijakan dividen tersebut merupakan kebijakan yang melibatkan dua 

pihak yang berkepentingan dan keduanya saling bertentangan, yaitu kepentingan 

para pemegang saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan 

laba ditahannya (Arilaha, 2009). 

Keputusan dari manajemen perusahaan untuk menentukan berapa banyak 

laba yang harus dibagikan kepada para pemegang saham/investor (dividen) dan 

berapa banyak yang harus ditanam kembali (menjadi laba ditahan) selanjutnya 

disebut sebagai kebijakan dividen. Jika pihak manajemen perusahaan memutuskan 

untuk membayarkan dividen maka akan berakibat jumlah laba yang ditahan 
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berkurang, sehingga sumber pendanaan internal juga akan berkurang. Sebaliknya, 

jika pihak perusahaan memutuskan untuk tidak membayarkan dividen melainkan 

menjadikannya sebagai laba ditahan akan meningkatkan pendanaan dari sumber 

dana internal perusahaan. 

Uraian latar belakang diatas menjadikan alasan peneliti mengambil judul 

PENGARUH FREE CASH FLOW, EFEKTIVITAS USAHADAN 

KEBIJAKAN HUTANGTERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi Pada 

Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017). 

1.2  Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan 

dividen yang dapat diukur dengan rasio Dividen Payout Ratio (DPR), 

sedangkan variabel independen atau variabel yang dapat mempengaruhi 

kebijakan dividen yaitu free cash flow, efektivitas usaha dan kebijakan 

hutang. 

2. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan food & beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia   

3. Populasi penelitian sebanyak 20 perusahaan sedangkan sampel yang diambil 

dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan.  

4. Data yang digunakan selama lima tahun yaitu dimulai dari tahun 2013 sampai 

2017.  
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang terjadi fenomena gap dan research gap 

sehingga peneliti dapat mengidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai 

berikut:  

1. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik 

dengan  manajer. 

2. Mengalami  fluktuasi dalam pendapatan selama lima tahun terakhir dari 

tahun 2013 , 2014 , 2015, 2016 dan 2017. 

3. Terjadi kenaikan free cash flow mencerminkan keleluasaan perusahaan 

untuk melakukan investasi tambahan. 

Dari permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI selama periode 2013-

2017 ? 

2. Bagaimana pengaruh efektivitas usaha terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI selama periode 2013-

2017 ? 

3. Bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI selama periode 2013-

2017 ? 
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4. Bagaimana pengaruh free cash flow, efektivitas usaha dan kebijakan 

hutang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food & beverages 

yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI selama periode 

2013-2017.  

2. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas usaha terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI selama periode 

2013-2017.  

3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEIselama 

periode 2013-2017.  

4. Untuk menganalisis pengaruh free cash flow,efektivitas usaha dan 

kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food & 

beverages yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian 

dalam bidang manajemen keuangan. Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh free cash flow, efektivitas usaha, dan kebijakan hutang terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
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referensi khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.  

2. Kegunaan Praktis  

Bagi perusahaan faktor-faktor free cash flow, efektivitas usaha, dan kebijakan 

hutang agar diperhatikan supaya kebijakan dividen semakin baik sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


