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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba sebanyak-banyaknya 

dari kegiatan operasi yang dilakukan. Seiring dengan berkembangnya  zaman 

semakin bertambah juga jumlah perusahaan, sehingga setiap perusahaan harus 

bersaing ketat untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Perusahaan berpacu 

membuat strategi terbaik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu 

fungsi strategi perusahaan erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan. 

Pendanaan yang cukup akan membuat perusahaan bisa melaksanakan strategi 

perusahaan dengan baik. Salah satu sumber pendanaan yang bisa di lakukan 

perusahaan adalah dengan menjual saham perusahaan di pasar saham, dimana 

para investor berkumpul untuk menyumbangkan dana kepada perusahaan yang 

membutuhkan dana dengan timbal balik berupa pembagian dividen. 

Pada umumnya dalam melakukan investasi, seorang investor memiliki 

harapan agar mendapatkan tingkat pengembalian berupa return (pendapatan) baik 

berupa dividend yield (pendapatan dividen) ataupun capital gain (pendapatan 

selisih harga jual saham terhadap harga beli) Arifin & Asyik, (2015) dalam 

Bawamenewi & Afriyeni (2019). Sebelum menanamkan modalnya, para investor 

akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dalam memilih perusahaan. Oleh 

karena itu para investor memerlukan laporan keuangan perusahaan sebelum 

menanamkan modalnya untuk melihat prospek keuntungan di masa mendatang 
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dan perkembangan perusahaan sehingga dapat mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan tersebut.  

Dividen merupakan laba bersih yang dibagikan perusahaan kepada 

pemegang saham dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Kebijakan perusahaan dalam membagi sejumlah laba bersih tersebut dinamakan 

kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagi laba yang 

diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau 

menahannya sebagai laba ditahan untuk digunakan sebagai sumber pendanaan 

investasi pada masa yang akan datang (Mulyawan, 2017). Rasio pembayaran 

dividen (Dividend Payout Ratio) menentukan jumlah laba yang dapat ditahan 

dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Dengan menahan laba, berarti akan 

ada dana yang tersedia untuk pembayaran dividen. Semakin besar laba ditahan, 

maka akan semakin kecil laba yang dibagikan pada para pemegang saham dalam 

bentuk dividen. Sehingga aspek utama dari kebijakan dividen perusahaan adalah 

menentukan alokasi laba yang tepat antara pembayaran dividen dengan 

penambahan laba ditahan oleh perusahaan (Sari & Budiasih, 2016). 

Besaran jumlah dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham ditentukan berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS), dengan 

mengacu pada kondisi perusahaan dan bentuk kebijakan dividen yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal inilah yang meyebabkan 

adanya perbedaan pada setiap perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen. 

Berikut disajikan beberapa fenomena yang terjadi pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman di Indonesia dalam menentukan kebijakan dividen. 
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Tabel 1.1 Pembagian dividen perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

Perusahaan 

Tahun Buku 2017 Tahun Buku 2018 

Jumlah 
(Jutaan Rupiah) 

DPR 
Jumlah 

(Jutaan Rupiah) 
DPR 

PT Ultra Jaya Milk 

Industri 
Rp 115.535 16,1% Rp      138.642 19,8% 

PT Nippon Indosari 

Corporindo Tbk. 
Rp 36.005 25,0% Rp        59.724 35,0% 

PT Tunas Baru Lampung 

Tbk 
Rp 400.657 42,2% Rp 133.552   17,4% 

PT Mayora Indah Tbk. Rp      603.684 36,8% Rp      648.402 36,9% 

PT Akasha Wira 

Internasional Tbk 
Rp        0 0,0% Rp        0 0,0% 

Sumber : Laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diolah penulis 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman memiliki kebijakan dividen yang berbeda-beda, ada yang 

membagikan dividen dengan jumlah yang tinggi, dan ada juga yang tidak 

membagikan dividen sama sekali. PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) sebagai salah 

satu leader pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman rutin membagikan 

dividen dengan persentase diatas 30% beberapa tahun belakangan. Untuk tahun 

buku 2019 PT Mayora Indah Tbk. membagikan dividen sebesar Rp 670,76 miliar 

atau 32,89% dari laba tahun lalu sebesar 2,04 triliun. Sementara PT Nippon 

Indosari Corporindo Tbk. (ROTI) membagikan dividen sebesar 50% dari laba 

bersih tahun 2019 atau sejumlah Rp 149,53 miliar, hal ini tak lepas dari 

peningkatan laba bersih yang mencapai Rp 301,1 miliar, atau tumbuh 74% dari 

laba bersih tahun sebelumnya Rp 173 miliar. 
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Apabila PT Mayora Indah Tbk dan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk 

rutin membagikan dividen setiap tahun, lain hal dengan PT Akasha Wira 

International Tbk. (ADES) yang sudah beberapa tahun ini tidak membagikan 

dividen sama sekali kepada para pemegang sahamnya. Dilansir dari laman 

investasi.kontan.co.id tanggal 9 September 2020 ADES sedang menambah bidang 

usaha, ADES akan menambah dibidang produksi, penjualan sanitizer dan juga 

disinfektan serta usaha lainnya yang terkait. Sehingga perusahaan melalui 

persetujuan pemegang saham memilih menahan laba untuk keperluan 

pengembangan usaha.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi, kebijakan dividen pada setiap 

perusahaan terlihat berbeda-beda, hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada setiap perusahaan. PT Nippon 

Indosari Corporindo Tbk. dan PT Mayora Indah Tbk. adalah salah satu contoh 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki tingkat 

pengembalian dividen yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahun, dimana hal 

ini akan membuat investor tertarik untuk menanamkan sahamnya pada sektor ini. 

Ditahun 2019, banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan sektor makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman lebih 

kebal terhadap kondisi ekonomi disuatu negara karena sektor ini merupakan salah 

satu sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rumah tangga sehingga 

menciptakan banyak kesempatan investasi.  

Bagi investor, perusahaan yang mampu membayarkan dividen akan 

mendapatkan perhatian lebih. Semakin besar pembayaran dividen yang diberikan 
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maka dapat dipandang bahwa perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi 

dan manajemen dinilai dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan 

pemberian dividen kepada investor. Perusahaan yang memiliki kesempatan 

investasi tinggi, biasanya membagikan dividen dalam jumlah yang rendah, karena 

dipandang investasi dapat memberikan hasil yang besar untuk masa depan dan 

berdampak baik bagi kelangsungan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat 

memberikan dividen dalam jumlah yang besar dengan menggunakan labanya 

sebagai investasi. 

Kebijakan dividen akan berdampak bagi banyak pihak, hal ini dikarenakan 

kepentingan yang berbeda baik itu dari pihak manajemen maupun pemegang 

saham. Selaku pihak investor mengharapkan pengembalian saham berupa dividen 

yang merupakan hasil dari investasinya, sedangkan bagi pihak manajemen hal 

tersebut dapat mengurangi biaya operasional karena berkurangnya kas perusahaan 

menyebabkan jalannya perusahaan kurang maksimal. Perbedaan kepentingan 

inilah yang dianggap sebagai konflik keagenan dalam teori agensi (Jensen & 

Meckling, 1976). Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kas dan pengawasan 

laba oleh shareholder dengan tujuan untuk mencegah adanya kesenjangan dalam 

manajemen dan mencegah pihak manajemen mempergunakan kas yang berasal 

dari keuntungan untuk kepentingan pribadi. 

Perusahaan yang membagikan dividen dengan jumlah yang besar dianggap 

mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, oleh karena itu profitabilitas 

menjadi salah satu faktor penentu perusahaan dalam menentukan kebijakan 

dividen. Menurut Kasmir (2017) pengertian profitabilitas adalah rasio untuk 
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menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam satu 

periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen perusahaan yang dapat di tunjukkan dari laba yang di peroleh dari 

penjualan atau dari pendapatan investasi. Profitabilitas dapat diperoleh dari 

tingkat keuntungan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham merupakan 

keuntungan yang telah dikurangi bunga dan pajak. Jika keuntungan yang 

diperoleh besar maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen serta dapat melanjutkan kegiatan usahanya (Nurhayati, 2013). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2013) bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, hal ini juga 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviana, Mardani, & Wahono 

(2018) bahwa profitabilitas secara signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. 

Sedangkan hasil berbeda ditemukan pada  penelitian yang dilakukan oleh 

Bawamenewi & Afriyeni (2019) yang menunjukkan bahwa profotabilitas 

memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen 

yang dinilai dengan menggunakan Dividend Payout Ratio. 

Selain faktor profitabilitas, faktor lain yang mempengaruhi kebijakan 

dividen suatu perusahaan adalah free cash flow (Utama & Gayatri, 2018). Free 

cash flow (aliran kas bebas) didefinisikan sebagai jumlah arus kas didalam 

perusahaan yang bisa digunakan untuk tambahan investasi, melunasi hutang, 

membeli kembali saham perusahaan sendiri atau menambah likuidasi perusahaan 

(Kieso, Weygandt, & warfield, 2017). 
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Sesuai teori keagenan, apabila perusahaan mempunyai free cash flow, 

manajer perusahaan mendapat tekanan dari pemegang saham untuk 

membagikannya dalam bentuk dividen. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak 

manajemen menggunakan free cash flow untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan 

tujuan perusahaan dan cenderung merugikan para pemegang saham. Oleh karena 

itu, pihak manajemen membagikan free cash flow agar dapat menekan biaya 

agensi atau agency cost (Tarmizi & Agnes, 2016). Sehingga arus kas memiliki 

pengaruh terhadap pembayaran dividen apabila arus kas bebas tinggi maka 

biasanya perusahaan membayar dividen dengan jumlah yang besar karena adanya 

sejumlah uang kas yang menganggur (Arfan & Maywindlan, 2017).  

Menurut Asyik (2020) Free cash flow tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra & Yusra (2018) 

menghasilkan bahwa free cash flow memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. Berbeda dengen hasil penelitian dari Wulandari & Suardana (2017) 

bahwa free cash flow berpengaruh positif signifikan pada kebijakan dividen. Hal 

ini diperkuat dengan penelitian menurut Sari & Budiasih (2016) yang menyatakan 

bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.  

Keuntungan yang diperoleh perusahaan tentu akan meningkatkan posisi 

kas perusahaan, sehingga perlu adanya pengawasan laba dan kas perusahaan 

untuk mencegah kesenjangan pihak manajamen dan mencegah pihak manajemen 

menggunakan kas yang berasal dari laba untuk kepentingan yang tidak sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Pengawasan-pengawasan ini bisa dilakukan oleh 

berbagai pihak salah satunya adalah pemilik saham, dan untuk mengendalikan 



 

8 
 

pihak manajemen melalui pengawasan yang efektif diperlukan investor-investor 

institusional yaitu kepemilikan saham institusi atau ownership institutional. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negri, dana perwalian 

serta institusi lainnya pada akhir tahun. Institusi tersebut biasanya dapat 

menguasai mayoritas saham perusahaan karena memiliki sumber daya yang lebih 

besar dibandingkan dengan para pemegang saham lainnya (Karpik & Belkaoui, 

1989). Dan menurut Sari dan Budiasih (2016) saham yang dimiliki perusahaan 

institusi biasanya berjumlah cukup besar dari kepemilikan lainnya dan menjadi 

mayoritas dalam kepemilikan saham karena sumber dana yang dimiliki lebih 

besar dari yang lain. Sehingga adanya kepemilikan saham institusional dianggap 

dapat menjadikan mekanisme pengawasan yang efektif pada setiap keputusan 

yang diambil manajemen, terutama dalam menentukan kebijakan dividen 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu 

mengenai kebijakan dividen membuat peneliti tertarik untuk mengkaji ulang 

penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menambahkan variabel kontrol pada panelitian ini. Sehingga penelitian 

kali ini berjudul : “Pengaruh Profitabilitas dan Free Cash Flow terhadap 

Kebijakan Dividen dengan Ownership Institutional sebagai Variabel Kontrol 

pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1) Apakah terdapat pengaruh positif antara profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan food and beverages yg terdaftar di bursa efek 

indonesia? 

2) Apakah terdapat pengaruh positif antara free cash flow terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan food and beverages yg terdaftar di 

bursa efek indonesia? 

3) Apakah secara bersama-sama terdapat pengaruh positif antara 

profitabilitas dan free cash flow terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan food and beverages yg terdaftar di bursa efek indonesia? 

4) Apakah ownership institutional dapat mengontrol pengaruh profitabilitas 

dan free cash flow terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and 

beverages yg terdaftar di bursa efek indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Setelah menetapkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa 

dalam penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan food and beverage yg terdaftar di bursa efek indonesia 

2) Untuk menganalisis pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan food and beverage yg terdaftar di bursa efek indonesia 
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3) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan free cash flow  terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage yg terdaftar di 

bursa efek indonesia 

4) Untuk menganalisis apakah ownership institutional dapat mengendalikan 

pengaruh profitabilitas dan free cash flow terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan food and beverages yg terdaftar di bursa efek indonesia 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 

kontribusi kepada beberapa pihak antara lain: 

1.4.1. Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam 

pengambilan keputusan bagi perusahaan-perusahaan yang akan membagikan 

dividen dengan metode yang tepat sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

1.4.2. Investor 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam 

pengaruh laba dan laporan arus kas terhadap pengambilan keputusan dividen, 

sehingga nantinya investor dapat mengetahui apakah manajemen perusahaan 

melakukan kebijakan dividen yang menguntungkan atau tidak. 

1.4.3. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi 

bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

laba dan arus kas terhadap kebijakan dividen dengan kepemilikan saham 

institusional sebagai variabel kontrol. 


