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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Setiap perusahaan baik perusahaan kecil maupun besar selalu ingin 

untuk terus mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat di dunia bisnis. Berbagai cara dilakukan untuk berlomba-

lomba menghasilkan keuntungan atau profit yang maksimal. Namun, selain 

profit, pertumbuhan perusahaan di masa mendatang juga penting untuk 

diperhatikan oleh setiap perusahaan. Free cash flow atau arus kas bebas 

merupakan salah satu indikator bagi perusahaan dalam mengukur 

kemampuan perusahaan untuk mampu menciptakan net present value tetap 

positif demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. 

Free cash flow dapat digunakan untuk membayar hutang, pembelian 

kembali saham, serta dapat dibagikan dalam bentuk dividen kepada 

pemegang saham. Free cash flow diperoleh setelah mendanai seluruh 

kegiatan operasi maupun investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan.  

 

Namun, terkadang free cash flow dapat menjadi salah satu penyebab 

terjadinya konflik di antara pemegang saham dan manajer perusahaan, di 

mana pada saat memiliki free cash flow dalam jumlah yang banyak, manajer 

akan cenderung untuk menghamburkan free cash flow untuk investasi atau 

overinvestment dan kemudian menjadikan net present value perusahaan 

negatif dari pada membayarkannya dalam bentuk dividen. Hal tersebut tentu 

akan membahayakan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. 

Untuk itu perlu adanya kebijakan yang tepat dalam memanajemen free cash 

flow perusahaan dengan baik. Dalam upaya mengatasi masalah perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham perusahaan, pembagian 
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dividen menjadi penting untuk diperhitungkan oleh seorang manajer 

perusahaan. Untuk itu suatu perusahaan perlu menetapkan kebijakan dividen 

yang tepat sehingga akan menciptakan keseimbangan antara dividen yang 

dibagikan dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.  

 

Pada salah satu teori dividen yaitu teori residual dividen dikatakan 

bahwa dividen yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan sisa dari laba 

perusahaan setelah dikurangi dengan biaya untuk perencanaan modal 

perusahaan (Weston dan Brigham, 1993 dalam Rosdini, 2009) . Hal ini 

berarti bahwa suatu perusahaan hanya akan membayarkan dividen jika 

terdapat kelebihan dana atas laba perusahaan setelah membiayai proyek 

yang direncanakan juga termasuk membayar hutang perusahaan. Untuk itu, 

kebijakan hutang juga mempunyai pengaruh terhadap dividen yang akan 

dibayarkan suatu perusahaan. 

 

Dalam penelitian tentang pengaruh free cash flow terhadap 

kebijakan dividen, masih terdapat ketidakkonsitenan hasil yang 

menunjukkan bahwa free cash flow mempengaruhi kebijakan dividen 

karena masih ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa free cash 

flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Suatu penelitian oleh 

Raissa (2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen yang menempatkan free cash flow dan leverage dalam variabel 

independen yang mempengaruhi kebijakan dividen, menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 

namun free cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Kemudian dalam beberapa penelitian, free cash flow hampir selalu 

dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap leverage baik itu berpengaruh 

positif maupun berpengaruh negatif. Hal inilah yang kemudian 

memunculkan sebuah pemikiran bahwa free cash flow mungkin saja dapat 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kebijakan dividen dengan 

melalui leverage sebagai variabel intervening mengingat hubungan free 

cash flow yang selalu berpengaruh signifikan terhadap leverage. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut peneliti 

bermaksud untuk meneliti apakah free cash flow mempengaruhi kebijakan 

dividen secara langsung atau free cash flow mempengaruhi kebijakan 

dividen melalui leverage sebagai mediasi, di mana belum ada penelitian 

yang mengambil topik dengan menempatkan leverage dan dividend policy 

dalam satu model dengan free cash flow dengan posisi leverage sebagai 

variabel intervening. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2013-2015. Alasan 

memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan 

manufaktur memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia 

yang terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat mencerminkan 

reaksi pasar secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan pemanufakturan juga 

cukup sensitif terhadap setiap kejadian (Gantyowati, 1998) dalam Tarjo & 

Jogiyanto (2003), sehingga akan mendukung penelitian ini agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. Judul penelitian ini adalah “Pengujian 

Leverage sebagai Kemungkinan Intervening Pengaruh Free Cash Flow 

terhadap Dividend Policy”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah free cash flow berpengaruh terhadap leverage? 

2) Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

3) Apakah free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

4) Apakah free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan dividen melalui 

leverage? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah free cash flow 

berpengaruh secara langsung terhadap kebijakan dividen atau melalui 

leverage sebagai variabel intervening. Dengan kata lain tujuan penelitian ini 

menguji posisi leverage sebagai mediasi atau sebagai variabel independen. 

 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan  serta dapat 

memberikan sumbangan teoretis dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang analisis laporan keuangan mengenai 

hubungan free cash flow, leverage, dan dividend policy. Selain itu dapat 

digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk 

mengembangkan suatu penelitian baru di masa mendatang. 

 

b. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi sebagai 

langkah dalam pengambilan keputusan di dalam memanajemen 

perusahaan, sehingga dapat menentukan kebijakan dividen yang tepat 

bagi perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti free 

cash flow dan leverage. 

 

c. Bagi investor 

Hasil penelitian dapat digunakan oleh para investor untuk mengukur 

kekuatan keuangan perusahaan dalam menunjang pertumbuhannya di 

masa mendatang serta kebijakan dividen yang ditetapkan suatu 

perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk 

berinvestasi. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

 

Bab II, merupakan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori, 

konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan, kemudian akan dijelaskan 

kerangka pikir dari penelitian, hipotesis yang dikembangkan, dan definisi 

operasional setiap variabel.  

 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai obyek dan 

lokasi penelitian, populasi, sampel, teknik sampling yang digunakan, 

metode pengumpulan data, serta alat analisis data yang dipakai dalam 

penelitian.  

 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian dan pembahasannya. 

 

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan 

hasil penelitian yang bersifat membangun bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


