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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia bisnis yang kompetitif di era globalisasi para penanam 

modal (investor) banyak sekali baik individu maupun institusional melakukan 

jual beli saham di pasar modal. Karena pasar modal merupakan peran penting 

dalam menyediakan dan menyalurkan modal dengan tujuan investasi bagi 

perusahaan. Dengan tujuan return keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. 

Maka para investor-investor akan selalu memantau pergerakan saham yang ada 

dalam pasar modal. Return dapat diperoleh melalui dividen yang dibagikan 

oleh perusahaan yang menerbitkan saham dan dengan selisih harga saham yang 

dibeli dengan harga saham yang dijual (Capital Gain). Karena itu untuk 

mendapatkan sebuah selisih antara harga beli dengan harga jual. Maka dari itu 

dengan adanya kebijakan dividen perusahaan mengeluarkan dividen dengan 

maksud untuk memperlihatkan para calon investor sehubungan dengan 

stabilitas maupun kinerja keuangan perusahaan saat ini maupun di masa yang 

akan datang. 

Kebijakan dividen merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji. 

Karena merupakan sebuah acuan bagi para investor untuk menanamkan 

sahamnya pada perusahaan. Pada umumnya pemegang saham cenderung lebih 

menyukai pembayaran dividen yang stabil atau cenderung meningkat dari 

waktu ke waktu. Karena dengan adanya stabilitas pembayaran dividen maka 
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berpengaruh dengan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan. 

Namun dari sisi lain, apabila terjadi penurunan laba maka pihak manajemen 

akan cenderung membatasi pembayaran dividen.  

Menurut Crane, Michenaud, and Weston (2014), bahwa tingginya 

kepemilikan institusional menyebabkan perusahaan untuk membayar dividen 

yang lebih dan membeli kembali saham, mereka berpendapat bahwa 

kepemilikan institusional jangka panjang hanya terkonsentrasi secara positif 

terkait dengan pembayaran dividen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

proporsi kepemilikan saham sangat mempengaruhi kebijakan dividen. tentang 

besarnya kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang besar terhadap 

kebijakan maupun kinerja manajer dalam perusahaan. Dimana kepemilikan 

institusi selalu mengawasi kinerja perusahaan yang dampaknya akan 

mengurangi biaya agensi perusahaan. Dimana biaya agensi dapat menjadi 

beban perusahaan yang nantinya akan mengurangi return bagi perusahaan. 

Menurut (Moh’d et al,1998) Dengan adanya kepemilikan institusional seperti 

perusahaan asuransi , bank, perusahaan investasi dan perusaahaan institusi lain 

akan mendorong peningkatan pengawasan (monitoring) kepada kinerja 

perusahaan. membuktikan bahwa kepemilikan institusional (institutional 

ownership) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Menurut Sartono (2001: 293), kebutuhan dana bagi perusahaan pada 

kenyataannya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan kebijakan dividen. Untuk memberikan dividen kepada pemegang 

saham. Manajemen perusahaan perlu melihat juga bahwa pendapatan yang 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315005111#bb0065
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dimiliki sesuai untuk dibagikan dividennya kepada pemegang saham. Aliran 

kas perusahaan, pengeluaran modal, kebutuhan tambahan persediaan dan 

piutang, pola pengurangan hutang dan masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi pola aliran kas yang akan menjadi pertimbangan perusahaan 

dalam menentukan kebijakan dividen. Dari sudut pandang yang lain 

manajemen perlu meningkatkan investasi dan pertumbuhan perusahaan yang 

melibatkan return ataupun laba mereka untuk pembiayaan. Posisi kas yang 

benar-benar tersedia bagi para pemegang saham akan tergambar pada free cash 

flow yang dimiliki oleh perusahaan (Rosdini, 2009).  

Menurut Sartono (2001:101), free cash flow adalah cash flow yang 

tersedia untuk dibagikan kepada investor setelah perusahaan melakukan 

investasi pada fixed asset dan working capital yang diperlukan untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan kata lain, free cash flow 

adalah kas yang tersedia di atas kebutuhan investasi yang profitable. Di sisi 

lain Free cash flow menjadikan kedua belah pihak berbedaan kepentingan yaitu 

manajer berkeinginan dana tersebut digunakan untuk investasi pada proyek-

proyek yang menguntungkan karena pada masa mendatang akan menambah 

insentif bagi manajer, sedangkan pemegang saham menginginkan sisa dana 

tersebut dibagikan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Jensen 

(1986), apabila perusahaan memiliki free cash flow, perusahaan lebih baik 

membagikan dividen untuk mengurangi agency cost. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rosdini (2009) membuktikan bahwa free cash flow 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio. 
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Sesuai dengan penelitian terdahulu yang diuraikan diatas. Institutional 

ownership dan free cash flow memiliki hubungan terhadap kebijakan dividen. 

Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH INSTITUTIONAL OWNERSHIP DAN FREE 

CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka 

Rumusan masalah dapat dibentuk seperti berikut: 

1. Apakah ada pengaruh institutional ownership terhadap Kebijakan Dividen? 

2. Apakah ada pengaruh free cash flow terhadap Kebijakan Dividen? 

3. Apakah ada pengaruh growth opportunities terhadap Kebijakan Dividen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka penulis berencena untuk 

meniliti dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh  Institutional Ownership terhadap Kebijakan 

Dividen. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen. 

3. Untuk menganalisis pengaruh growth opportunities terhadap Kebijakan 

Dividen. 



5 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap memberikan manfaat secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Dalam penelitan ini beberapa manfaat yang diperoleh 

beberapa pihak yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial, terutama dalam hal 

penentuan kebijakan dividen yang diputuskan oleh perusahaan. 

2 Bagi investor 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh 

pemegang saham saat akan melakukan investasi disebuah perusahaan dalam 

bentuk saham dengan melihat laba dividen di masa depan. 

3. Bagi Akademisi 

Semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber bacaan dan referensi mengenai pengaruh dari institusional 

ownership dan free cash flow terhadap kebijakan deviden. 

 


