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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan manajemen perusahaan dalam 

menentukan besarnya keuntungan yang dibagikan oleh suatu perusahaan terhadap 

investor yang menanamkan modal atau sahamnya,kebijakan ini juga mempunyai 

dampak yang sangat penting bagi seorang investor maupun manajemen perusahaan 

yang akan membayarkan dividen kepada investor. Besar kecilnya pembagian dividen 

yang dibagikan kepada investor tergantung kebijakan dari masing-masing 

perusahaan,sehinggga pertimbangan dari manajemen perusahaan sangat diperlukan. 

Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan kepentingan pihak-pihak didalam 

perusahaan. Bagi investor sangat cenderung lebih menginginkan pembagian dividen 

yang sangat besar berbeda dengan manajemen perusahaan cenderung menahan kas 

untuk kepentingan membayar utang ataupun meningkatkan dalam hal investasi. 

Tujuan pembagian dividen untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham. Hal ini karena sebagian investor menanamkan dananya di pasar 

modal untuk memperoleh dividen dan tingginya dividen yang dibayarkan akan 

mempengaruhi harga saham (Heriyani 2015). Para investor percaya bahwa tingginya 

dividen yang dibayarkan berarti bahwa prospek perusahaan dimasa yang akan datang 

bagus, Karena banyak asumsi dari masyarakat semakin banyak laba yang dihasilkan 

maka semakin banyak pula kentungan dari investasi sahamnya yang ditanamkan pada 
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perusahaan tersebut. Akan tetapi tidak semua pendapatan ataupun penjualan yang 

dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode akan masuk kedalam kas, tetapi bisa 

saja masuk kedalam akun piutang perusahaan yang akan dibayarkan oleh pelanggan 

baik itu dalam beberapa bulan maupun beberapa tahun, namun perusahaan tetap 

melaporkan kedalam laporan laba rugi, meskipun tidak seluruhnya berupa kas kondisi 

ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam pembagian dividen. Dalam PSAK No 2 

dikatakan “Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kebutuhan entitas dalam menghasilkan 

kas dan setara kas serta menilai entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. 

Fenomena yang biasa terjadi yaitu kasus perusahaan yang tidak dapat 

membagikan dividen kepada pemegang saham hal ini akan berdampak terhadap 

menurunnya persentase dividen payout ratio. 

Oleh karena itu hal tersebut dapat mengindikasikan bebarapa faktor yang dapat 

memperoleh kebijakan dividen pada suatu perusahaan. Adapun beberapa data dividen 

payout ratio pada perusahaan manufaktur sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Dividen payout ratio perusahaan manufaktur 

 

No 

 

Perusahaan 

Dividen Payout Ratio % 

2015 2016 2017 

1 Indocement Tunggal Prakasa Tbk  

1,14 

 

 

0,39 

 

 

1,84 

 

2 Malindo Feedmill Tbk 0,58 

 

0,00 

 

1,75 

 

3 Astra Internasional Tbk 5,60 

 

3,72 

 

2,94 

 

4 Arwana Citramulia Tbk 1,24 0,40 0,30 
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Sumber: Data diolah, 2020 

 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dividen payout ratio dari perusahaan 

manufaktur masih terjadi Fluktuasi yang setiap tahunnya menurun dan tidak dapat 

diprediksi oleh manajemen maupun para pemangku saham. Hal ini juga banyak 

disebabkan oleh menurunnya tingkat laba yang dihasilkan perusahaan maupun kinerja 

perusahaan yang menurun sehingga menyebabkan menurunnya persentase dividen 

payout ratio. 

 

 Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Sementara kebijakan 

dividen adalah presentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian 

dividen saham dan pembelian kembali saham. 

Untuk mengukur Dividend Payout Ratio (DPR) yang merupakan  rasio 

pembayaran dividen diukur dengan cara membagi besarnya dividen perlembar saham 

dengan laba bersih perlembar saham( Ary Gumanti, 2013). yang secara matematis 

dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:  

 

DPR = Dividen tunai perlembar 

Saham laba bersih perlembar saham  
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Pembayaran dividen tergantung pada posisi kas yang tersedia. Arus kas bebas 

yang dimiliki perusahaan menunjukkan kas yang tersedia bagi seorang investor, hal 

ini arus kas bebas menunjukkan sebagai kas yang tesedia setelah seluruh proyek 

perusahaan yang menghasilkan hasil laba yang positif dilakukan. Pembayaran dividen 

akan mengurangi aliran arus kas bebas yang tersedia bagi manajer untuk melakukan 

investasi. Perusahaan dengan tingkat aliran kas yang tinggi seharusnya akan 

membayarkan dividen dengan tinggi pula. Selain arus kas operasional arus kas bebas 

inilah yang sering menjadi pemicu perbedaaan kepentingan antara pemegang saham 

dan manajemen perusahaan. Ketika arus kas bebas tersedia manajemen disinyalir 

akan menghamburkan arus kas bebas tersebut sehingga terjadi inefisiensi dalam 

perusahaan atau akan menginvestasikan arus kas bebas dengan return yang kecil. 

Arus Kas  Operasional merupakan suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus 

kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencangkup saldo awal kas, sumber 

penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode. 

Arus Kas  Operasional adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk 

dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau 

pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu (Mursydi 2010). 

Arus kas operasional dapat dihitung menggunakan rumus (Mursydi 2010):  

 

Arus kas operasional = Arus Kas Operasi 

    Jumlah lembar saham yang beredar 
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Perusahaan yang sukses akan meraih laba. Laba tersebut dapat diinvestasikan 

kembali kedalam aset-aset operasi, digunakan untuk membayar utang, atau 

didistribusikan kepada pemegang saham. Apabila keputusnnya adalah 

mendistribusikan kepada pemegang saham maka terdapat tiga masalah: (Bringham 

2016) 

1. Berapakah yang harus didistribusikan ? 

2. Haruskah distribusinya dalam bentuk dividen, ataukah kas itu diberikan 

kepada pemegang saham dengan membeli kembali saham ? 

3. Bagaimana kestabilan distribusi tersebut? Yaitu apakah dana yang 

dibayarkan dari tahun ketahun akan stabil dan dapat diandalkan, yang 

tentunya akan dikuasai oleh pemegang saham  atau apakah pembayaran 

itu bervariasi tergantung arus kas perusahaan dan persyaratan investasi, 

yang tentu lebih disukai oleh manajer? (B ringham 2016) 

Arus kas bebas (free cash flow) yang berarti arus kas yang benar-benar tersedia 

untuk didistribusikan kepada seluruh investor (pemegang saham dan pemilik utang) 

setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk-

produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang 

sedang berjalan (Eugene F. Brigham 2011). Arus kas bebas adalah jumlah arus kas 

yang masih tersisa setelah sebuah perusahaan membuat investasi pada aktiva yang 

diperlukan untuk mendukung operasi. Dengan kata lain, arus kas bebas adalah jumlah 
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arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada para investor, sehingga nilai dari 

perusahaan akan secara langsung dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

menghasilkan arus kas (Eugene F. Brigham 2011).  

Arus Kas Bebas  dapat dihitung dengan  menggunakan rumus sebagai berikut 

(Eugene F. Brigham 2011):  

Free Cash Flow = NOPAT – Investasi Bersih Pada Modal Operasi 

Keterangan:  

NOPAT adalah Laba yang diperoleh perusahaan ketika perusahaan tidak memiliki 

utang dan hanya memegang aset operasi. 

Ukuran perusahan dalam kebijakan dividen , dalam hal ini besarnya perusahaan 

juga memiliki faktor dalam pembagian dividen karena perusahaan besar akan 

memiliki kemudahan akses memperoleh hutang ,karena perusahaan memiliki jaminan 

yang sangat besar yaitu dari aset yang dimiliki. Dalam hal ini aset yang menjadi 

jaminan untuk memperoleh dana seperti surat berharga yang dimiliki perusahaan 

contohnya saham, gedung, tanah, atau harta yang lain yang dapat menjadi jaminan 

untuk memperoleh pinjaman.  

Dari aset besar yang dimiliki perusahaan akan mampu mengoperasikan 

perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan barang 

yang untuk dijual dan menghasilkan laba. Pembagian dividen juga dapat mengurangi 

agency cost yang timbul karena agency problem dari ketidakpatian penggunaan aset 

yang dimiliki. Firm Size  merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang 
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ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan 

lain-lain. (Eugene F. Brigham 2011).  

 

Tabel 1. 2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Kesimpulan Beda 

1 Muhammad 

Arfan (2011) 

Pengaruh laba,Arus 

kas operasi,Arus kas 

bebas,dan 

pembayaran deviden 

kas yang diterima 

oleh pemgang saham 

Arus Kas 

Operasional 

berpengaruh 

terhadap 

pembagian 

dividen 

pemegang 

saham yang 

dibagikan 

oleh 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

Pengaruh 

Arus kas 

bebas , Arus 

kas 

operasional 

dan firm size 

terhadap 

deviden pada 

perusahaan 

pertambangan 

yang terdaftar 

di BEI” 

 

 

2 Iryuliawati 

(2013) 

Pengaruh Free cash 

flow terhadap 

dividen policy pada 

perudahaan LQ45 

Disarankan 

dengan 

menambah 

variabel  

Beda variabel 

serta 

perusahaan 

yang akan 

diteliti   

3 Gusap 

Mediatanto(2016) 

Pengaruh arus kas 

operasi, arus kas 

bebas, rasio 

Diharapkan 

untuk 

penelitian 

Beda Variabel 

dan 

perusahaan 



8 

 

 

 

 

Penelitian terdahulu yang tertera pada tabel di atas, Peneliti sebelumnya 

Muhammad Ridha Ramli & Muhammad Arfan dalam penelitianya menyatakan 

bahwa arus kas operasional berpengaruh terhadap pembagian dividen pemegang 

saham yang dibagikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Ridha 

leverage, dan rasio 

profitabilitas 

terhadap kebijakan 

dividen 

selanjutnya 

dapat 

menambahkan 

jumlas sampel 

dan lama 

periodenya 

yang diteliti 

4 Indah Agustina 

manurung (2009) 

Pengaruh laba bersi 

dan arus kas operasi 

terhadap kebijakan 

deviden pada 

perusahaan 

manufaktur yang go 

public 

Masih banyak 

factor lain 

yang 

berpengaruh 

pada deviden 

sehingga 

dapat diteliti 

lagi dengan 

menambahkan 

variabel serta 

pada 

perusahaan 

lain 

Beda pada 

Variabel yang 

akan diajukan 

serta beda 

perusahaaan 

yang akan 

diteliti 

5 Devita Dianah 

(2017) 

Pengaruh laba bersih 

dan arus kas operasi 

terhadap kebijakan 

dividen (studi kasu 

pada perusahaan 

perdagangan yang 

terdaftar di indonesia 

stock  exchange  

Disarankan 

agar 

menambahkan 

variabel 

lainnya yang 

berengaruh 

pada kas 

Beda tempat 

penelitian 
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Ramli, Muhammad dan Arfan 2011). Hal ini bisa dipercaya oleh pemegang saham 

yang menanamkan sahamnya pada perusahaan semakin besar arus kas operasional 

maka akan semakin besar peluang dividen yang akan didapatkan dari penanaman 

saham terhadap perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Muhammad Ridha Ramli & Muhammad Arfan dengan 

judul “Pengaruh laba, arus kas operasi, arus kas bebas dan pembayaran dividen kas 

sebelumnya terhadap dividen kas yang diterima oleh pemegang saham perusahaan 

yang terdaftar di bursa fek Indonesia”, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa laba bersih, arus kas operasi, arus kas bebas berpengaruh terhadap deviden 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek Indonesia dengan pegaruh 

yang sangat kuat yaitu sebesar 85,8% (Ridha Ramli, Muhammad dan Arfan 

2011).Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti hasil dari arus kas 

operasional, arus kas bebas berpengaruh terhadap pembagian dividen, maka dari itu 

peniliti ingin melakukan penelitian ulang dengan menambahkan faktor kebijakan 

dividen yaitu Firm size dengan mengangkat judul yang akan diteliti: “Pengaruh arus 

kas operasional, arus kas bebas dan firm size terhadap deviden pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti  membatasi 

permasalahan dengan mengidentifikasi  masalah sebagai berikut : 

1. Arus kas operasional masih mengalami fluktuasi pada perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

2. Masih terjadi fluktuasi arus kas bebas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek indonesia. 

3. Ukuran perusahaan terhadap pembagian dividen yang masih belum optimal  

4. pentingnya menahan sebagian laba untuk diinvestasikan kembali. 

5. Dividen pada perusahaan manufaktur dari tahun 2015-2019 masih mengalami 

fluktuasi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengaruh arus kas operasional terhadap dividen pada perusahaan 

yang terdaftar pada BEI ? 

2. Bagaimana pengaruh arus kas bebas terhadap dividen pada perusahaan yang 

terdaftar pada BEI ? 

3. Bagaimana pengaruh  firm size terhadap dividen pada perusahaan yang 

terdaftar pada BEI ? 

4. Bagaimana pengaruh arus kas operasional, arus kas bebas dan firm size 

berpengaruh terhadap dividen secara simultan maupun secara parsial pada 

perusahaan yang terdaftar pada BEI ? 
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1.4  Tujuan penelitian  

  Tujuan penelitian dirumuskan untuk memberi gambaran yang lebih terarah 

pada penelitian yang dilakukan. Berikut adalah tujan dilakukannya penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasional terhadap dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas bebas terhadap dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI.  

4. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasional, arus kas bebas, firm size 

terhadap dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

1.5  Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan 

terhadap peneliti, investor maupun calon investor analis maupun peneliti selanjutnya.  

1. Bagi peneliti, Sebagai bahan penambah ilmu maupun wawasan terhadap 

pendapat mengenai beberapa faktor kebijakan deviden serta lebih mengetahui 

pengaruh dari arus kas operasional, arus kas bebas, serta firm size terhadap 

deviden yang akan dibagikan oleh perusahaan terhadap pemegang saham. 

2. Bagi Investor maupun calon investor serta analisis dimana dari hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan sebelum melakukan penanaman modal baik dalam perusahaan 
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maupun pada bursa efek Indonesia terkait seberapa tingkat pengembalian dana 

yang diinvestasikan pada perusahaan berupa dividen. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, Dapat dijadikan bahan referensi dalam 

mengembangkan penelitiannya baik sejenis perusahaan maupun jenis 

perusahaan lainnya dengan faktor kebijakan lainnya serta masa penelitiannya 

yang lebih panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


