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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Semua perusahaan manufaktur di Indonesia dalam era globalisasi 

selayaknya berusaha untuk memproduksi barang berkualitas tinggi dengan biaya 

rendah dalam rangka meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun 

pasar global. Perusahaan manufaktur merupakan industri yang dalam kegiatannya 

mengandalkan modal dari investor, oleh karena itu perusahaan manufaktur harus 

dapat menjaga kestabilan keuangannya. Mengingat besarnya pengaruh yang 

timbul bila terjadi kesulitan keuangan pada industri manufaktur, maka perlu 

dilakukan analisis sedemikian rupa sehingga kesulitan keuangan dan 

kemungkinan kebangkrutan dapat dideteksi lebih awal. Keadaan tersebut 

menuntut kebutuhan dana yang cukup bagi perusahaan manufaktur untuk bertahan 

dan barsaing. Salah satu cara yang diambil perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dana guna mengembangkan agar tetap dapat bersaing adalah penjualan 

saham perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal (Darmayanti dan 

Mustanda, 2016).  

Dalam dunia pasar modal dikenal istilah dividen (dividend). Dividen 

merupakan laba yang didistribusikan kepada para pemegang saham. Tujuan para 

pemegang saham (shareholders) menanamkan modalnya disuatu perusahaan 

adalah untuk mendapatkan pendapatan dividen atau capital gain. Umumnya 

shareholders lebih menyukai pendapatan dividen daripada capital gain karena 
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dividen dianggap lebih mudah diperkirakakan dan cenderung dapat 

mengendalikan harga saham (Mulyadi, 2007 dalam Afriani, 2011). 

Pendapatan dividen yang diinginkan oleh  shareholders adalah dividen 

yang selalu meningkat, tapi itu tidak mungkin terjadi karena laba perusahaan 

setiap tahun pasti selalu berubah. Untuk itu maka perusahaan  perlu melakukan 

kebijakan dividen (Afriani, 2011). 

Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang perlu 

diperhatikan para manajer berkaitan dengan tujuan utama perusahaan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan pemilik (shareholder). Apakah perusahaan akan 

membagikan sebagian proporsi laba kepada shareholder atau menahannya dalam 

bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen berpengaruh langsung terhadap internal 

perusahaan (dana perusahaan) dan eksternal perusahaan seperti shareholder dan 

kreditor (Ahmad, 2014 : 15 dalam Asfihan, 2016). 

Salah satu bentuk dari kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan 

adalah dividend smoothing. Menurut Lintner dalam Afriani (2011) dividend 

smoothing adalah jumlah dividen yang bergantung akan keuntungan perusahaan 

sekarang dan dividen tahun sebelumnya. Jadi dividen yang dibagikan stabil setiap 

tahunnya. Manajer mengaku mengurangi dividen hanya bila mereka tidak punya 

pilihan lain dan meningkatkan dividen hanya jika mereka yakin bahwa arus kas 

masa depan dapat mempertahankan tingkat dividen yang baru.Dividen smoothing 

dapat diartikan menjaga dividen per saham konstan selama dua tahun atau lebih 

secara berurutan, dengan kata lain menjaga stabilitas dividen (Gutman, dkk, 2008 
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: 1 dalam Asfihan, 2016). Investor cenderung menginginkan dividen yang tinggi 

dibandingkan capital gain dikemudian hari, maka kebijakan dividen smoothing 

dapat menjadi informasi positif yang akan meningkatkan harga saham perusahaan. 

Menurut Lintner dalam Afriani (2011) motivasi utama dalam 

melakukansmoothing adalah keengganan untuk memotong dividen (cuttingdividend). 

Bukti empiris menyatakan bahwa perusahaanmeningkatkan dividen lebih sering 

daripada memotongdeviden.  

Kebijakan dividen yang stabil dapat dilihat dari tingkat speed of 

adjustment (SOA) dari perubahan dividen yang dibayarkan. Apabila nilai SOA 

mendekati 0 (nol) atau lebih rendah dari pada 0,5 mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut menggunakan kebijakan dividen yang stabil (smooth). Setelah 

penelitian Lintner di Amerika Serikat (USA). Penelitian empiris selanjutnya 

membuktikan bahwa dividen smoothing telah digunakan pada perusahaan di 

beberapa wilayah yurisdiksial lain diantaranya; perusahaan di Inggris (Al-Najjar 

dan Belgithar, 2012), perusahaan non keuangan di Malaysia (Kighir, Omar dan 

Mohamed, 2015), industry perbankan di India (Bodla dkk., 2007), perusahaan di 

Jerman (Andres dkk, 2009), perusahaan di Yordania (Basil Al-Najjar, 2014). 

Tujuan perusahaan melakukan dividend smoothing adalah untuk 

mempertahankan citra perusahaan kepada investor karena dividen menjelaskan 

tentang laba perusahaan saat ini. Perusahaan akan menaikan dividen jika dianggap 

arus kas perusahaan dapat menopang dividen selama beberapa tahun ke depan dan 

menurunkan dividen jika memang harus dilakukan. Jadi kestabilan dividen dapat 
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meningkatkan citra perusahaan di mata investor yang ingin menanamkan 

modalnya (Afriani, 2011). 

 Dalam penelitian  ini penulis ingin mencari tahu faktor apa yang dijadikan 

dasar (key determinant) atau yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang 

stabil ini. Untuk mengetahui nya peneliti menggunakan beberapa variabel dari 

earnings, corporate cash flow yaitu cash flow operation, free cash flow dan 

penulis menggunakan beberapa variabel sebagai proksi agency costs yang terkait 

dalam teori agensi yaitu institutional ownership (kepemilikan institusional), 

insider ownership (kepemilikan manajerial), dan dispersion of ownership 

(penyebaran kepemilikan). 

Earnings atau laba bersih merupakan kelebihan seluruh pendapatan atas 

seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan 

yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.  

Hubungan antara earnings dengan dividen smoothing adalah earnings 

sebagai keuntungan perusahaan merupakan faktor pertama yang biasanya menjadi 

pertimbangan direksi, walaupun untuk membayar dividen perusahaan rugi pun 

dapat melaksanakannya, karena adanya cadangan dalam bentuk laba ditahan. 

Suatu perusahaan mempunyai laba stabil sering kali dapat memperkirakan berapa 

laba dimasa yang akan datang. Perusahaan ini cenderung membayarkan laba 

dalam bentuk dividen dengan persentase yang lebih tinggi dari pada perusahaan 

yang labanya berfluktuasi. Sehingga earnings dapat dijadikan faktor penentu 

dalam kebijakan dividen smoothing. 
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Corporate cash flow merupakan arus kas masuk dan keluar perusahaan 

yang di dalamnya terdapat cash flow operation, dan free cash flow. Cash flow 

operation merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi 

laba bersih. Contohnya transaksi yang mencakup pembelian dan penjualan barang 

(Revee, et al, 2010 dalam Medianto, 2016). Hubungan antara cash flow operation 

dengan dividen smoothing yaitu dimana perusahaan sangat memperhatikan laba 

bersih dan kas perusahaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan pembayaran dividen yang telah ditetapkan 

dalam kebijakan dividen (Iryuliawati, 2013). Semakin besar arus kas operasi 

perusahaan maka semakin besar DPR yang ditetapkan karena perusahaan 

memiliki kas untuk membayar dividen (Agustina dan Sakti, 2009 dalam 

Iryuliawati, 2013).  

Free cash flow merupakan aliran kas bebas yang menggambarkan tentang 

keuangan perusahaan. Free cash flow (arus kas bebas) adalah arus kas operasi 

perusahaan dikurangi investasi ekuitas yang diwajibkan. Free cash flow 

menggambarkan tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan (Iryuliawati, 2013). 

Perusahaan memiliki laba dalam aktivitasnya, namun tersedianya arus kas bebas 

lebih menjamin agar dividen dapat dibayarkan (Pasternak 2007 : 1). Perusahaan 

yang mempunyai free cash flow yang besar akan mampu menyediakan 

pembayaran dividen kepada pemegang saham, sehingga semakin besar free cash 

flow maka semakin besar pula kemungkinan pembayaran dividen kepada 

pemegang saham (Umi Masrdiayati, dkk. 2014). 
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Penelitian Guttman dkk. (2008:30) menemukan bahwa ada kontinum 

keseimbangan dimana dividen konstan untuk berbagai laba yang direalisasikan. 

Selama earnings tidak keluar dari interval yang ditetapkan maka dividen yang 

dibagikan stabil dari tahun ke tahun. Pendapat ini didukung oleh Kighir. Omar 

dan Mohamed (2013:17) yang menemukan bahwa perusahaan non-keuangan di 

Malaysia lebih mementingkan laba saat ini (current earnings) dari pada arus kas 

(cash flow) untuk menentukan kebijakan pembayaran dividen. 

Penelitian Al-Najjar dan Belghitar (2012 : 66) berpendapat bahwa penentu 

utama kebijakan dividen perusahaan-perusahaan Inggris adalah cash flow (arus 

kas lancar perusahaan) dan bukan earnings, karena arus kas perusahaan mampu 

mencerminkan posisi perusahaan. 

Faktor lain yang mempengaruhi dividen smoothing adalah agency 

cost.Agency cost adalah biaya-biaya yang ditanggung para pemegang saham untuk 

mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan dan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Proksi yang digunakan dalam 

agency cost yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 

penyebaran kepemilikan. 

Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi agency cost. Kepemilikan 

Institusional didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun 

yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, koperasi, bank atau institusi lain 

(Sudaryanti, 2010 dalam Liannery dan Leonarda, 2013). Semakin besar 

kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan 

dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan 
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akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan 

nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pengaruh investor 

institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta 

dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang 

saham.  

Hubungan kepemilikan institusional dengan dividen smoothing adalah 

Sistem Kepemilikan Institusional pada sebuah perusahan berpengaruh terhadap 

keputusan-keputusan yang di ambil dalam tiap periode, karena bisa saja keputusan 

yang diambil pihak perusahaan akan berdasarkan kemauan dari pihak institusional 

yang mempunyai kepemilikan yang lebih besar. Jika kepemilikan institusional 

dalam sebuah perusahaan jumlahnya besar, maka akan lebih memilih untuk 

mengalokasikan keuntungan yang didapatkan perusahaan dalam bentuk dividen 

serta dengan persentase yang lebih stabil (Liannery dan Leonarda, 2013).  

Sedangkan Kepemilikan manajerial (insider ownership) banyak 

mempengaruhi jumlah agency cost. Kepemilikan manajerial (insider ownership) 

yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. 

Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan dividen smoothing adalah 

adanya penambahan jumlah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

manajemen, akan dapat menyelaraskan keinginan antara pihak manajemen dengan 

pemegang saham termasuk juga didalamnya kebijakan pembayaran dividen 

(Sudaryanti,2010 dalam Liannery dan Leonarda, 2013). Dengan demikian 

kepemilikan manajerial dapat menjadi faktor penentu dalam melakukan dividen 

smoothing. 
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Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan yang menyebar. Rozeff dalam 

Weston dan Copeland dalam Liannery dan Leonarda (2013) berpendapat bahwa 

monitoring manajer oleh pemegang saham diartikan dengan kepemilikan yang 

menyebar (dispersion ownership), semakin banyak jumlah pemegang saham, 

maka kepemilikannya semakin menyebar. Bahwa ketika jumlah pemegang saham 

bertambah, maka masalah agency cost menjadi semakin tinggi, kebutuhan untuk 

memantau tindakan manajer juga tinggi. 

Penelitian Tepper School of Business (2012) mengatakan bahwa pada 

hakikatnya dividend smoothing dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi 

biaya keagenan (agency cost). Lebih lanjut lagi, dalam penelitian tersebut 

dikemukakan bahwa salah satu mekanisme potensial yang dikutip dari Allen, 

Bernardo dan Welch (2009) adalah menarik para investor dengan tujuan untuk 

memonitor seperti investor dari institusi. Lembaga-lembaga ini pada gilirannya 

mengurangi biaya agen suatu perusahaan dan asimetris informasi melalui 

pemantauan dan peran pengumpulan informasi. 

Menurut Easterbrook dan Jensen dalam Shinozaki dan Uchida (2012) 

berpendapat bahwa pembayaran dividen secara efektif mengurangi masalah 

keagenan. Pembayaran dividen yang tinggi dan stabil merupakan komitmen 

perusahaan bukanlah dari investor. Karena tingkat asimetri informasi dan agensi 

konflik bergantung pada struktur kepemilikan perusahaan, jadi perataan dividen 

mungkin terjadi terkait dengan struktur kepemilikan perusahaan.  

Dilihat dari kegunaannya, dividend smoothing dapat menarik banyak 

investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan karena membagikan 
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dividen yang stabil setiap tahun. Investor  sendiri mempunyai tujuan utama dalam 

menanamkan dananya kedalam perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau 

tingkat pengembalian investasi baik berupa pendapatan dividen maupun 

pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (Liannery dan 

Leonarda, 2013). 

Salah satu perusahaan yang termasuk ke dalam industri barang dan 

konsumsi pada tahun 2016 yang memberikan signal positif yaitu perusahaan PT 

Kalbe Farma Tbk (KLBF), dimana perusahaan ini membagikan dividen tunai 

kepada pemegang saham dengan rasio 40%-50% dari laba bersih sepanjang 2016 

yang diperkirakan sebesar Rp 2,2 triliun. Dengan perhitungan rasio 40%-50% 

perusahaan akan membagikan dividen sebesar Rp 880 miliar sampai dengan Rp 

1,1 triliun untuk tahun buku 2016. Berdasarkan laporan keuangan September 

2016, jumlah saham KLBF yang beredar sejumlah 46,87 miliar. Artinya investor 

berpotensi mendapatkan dividen senilai Rp18,77-Rp23,46 per lembar saham. 

Sekretaris perusahaan PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius mengungkapkan dalam 

lima tahun terakhir perusahaan cukup konsisten membagikan dividen dengan 

rentang rasio 40%-50% dari laba bersih. Penggunaan rentang harga dalam 

persentase diperlukan karena setiap tahun jumlahnya bervariasi (Bisnis.com, 

2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan perusahaan PT 

Kalbe Farma lebih memperhatikan respon investor terhadap pembagian dividen, 

sehingga perusahaan tidak ingin mengurangi dividen yang dibagikan. 
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Tabel 1.1 

Data kepemilikan institusional dan pembagian dividen per saham 

perusahaan Kalbe Farma tahun 2014-2016 

Tahun 
Kepemilikan institusional 

(Jumlah saham) 

Dividen 

(per saham) 

2014 32.114.852.508 Rp 17 

2015 32.716.543.767 Rp 19 

2016 32.704.400.645 Rp 19 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

 Berdasarkan tabel di atas terindikasi melakukan dividen smoothing dimana 

kepemilikan institusional berfluktuasi selama tahun 2014-2016, sedangkan 

dividen per saham yang dibagikan relatif stabil.  

Fenomena lainnya adalah salah satu perusahaan industri barang dan 

konsumsi yaitu PT Wismilak pada tahun 2014, 2015 dan 2016 membagikan 

dividen sebesar Rp. 19 per saham, Rp. 14 per sham dan Rp. 25 per saham. Data 

tersebut menunjukkan bahwa pembagian dividen oleh perusahaan PT Wismilak 

berfluktuasi. Menurut Brigham dan Gapenski (1999) para investor umumnya 

menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil dibandingkan yang 

berfluktuasi. karena dengan stabilitas dividen dapat meningkatkan kepercayaan 

investor terhadap perusahaan sehingga dapat mengurangi ketidakpastian investor 

dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan. 

Berdasarkan fenomena dan temuan oleh penelitian sebelumnya 

menjadikan penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi atas research gap 

yang terjadi, dan mencari tau pengaruh earnings, corporate cash flow dan agency 

cost terhadap perubahan pembayaran dividen diperusahaan Indonesia. Penelitian 

ini juga masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia.  Penelitian ini adalah 
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replikasi dari penelitian muhammed kigh dan omar (2015) yang berjudul 

corporate cash flow and dividend smoothing: a panel data analysis at Bursa 

Malaysia. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah adanya penambahan variabel dan tahun yang berbeda. Selain itu objek 

penelitian yang digunakan juga berbeda dimana pemilihan sampel penelitian ini 

yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi. Oleh karena itu 

penulis memberi judul skripsi ini “Pengaruh Earnings, Corporate Cash Flow 

dan Agency Cost terhadap Dividen Smoothing pada perusahaan industri 

barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2016” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Apakah earnings merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Dividen 

Smoothing pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ? 

2. Apakah cash flow operation merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

Dividen Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ? 

3. Apakah free cash flow merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

Dividen Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ? 
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4. Apakah kepemilikan institusional merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap dividen smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah kepemilikan manajerial merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap dividen smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa efek Indonesia? 

6. Apakah penyebaran kepemilikan merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap dividen smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu :  

1. Untuk mengetahui earnings faktor yang berpengaruh terhadap Dividen 

Smoothing pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui cash flow operation faktor yang berpengaruh terhadap 

Dividen Smoothing pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

3. Untuk mengetahui free cash flow faktor yang berpengaruh terhadap  

Dividen Smoothing pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

4. Untuk mengetahui kepemilikan institusional faktor yang berpengaruh 

terhadap dividen smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 
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5. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial faktor yang berpengaruh 

terhadap dividen smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa efek Indonesia? 

6. Untuk mengetahui penyebaran kepemilikan faktor yang berpengaruh 

terhadap dividen smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

1.4 Manfaat Penelitian   

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :   

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi para  manajemen 

perusahaan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan  dividen smoothing sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi perusahaan dan meningkatkan  kemakmuran 

pemegang saham.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi  

pengembangan ilmu pengetahuan para akademisi khususnya di bidang 

Akuntansi Keuangan didalam pengetahuan mengenai  dividen smoothing.    

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian 

penelitian sejenis berikut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

 



14 
 

 
 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang diangkat atau yangmelandasi variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian skripsi. Lalutelaah pustaka 

mengungkapkan hasil penelitian-penelitian serupa yang 

telahdilakukan sebelumnya. Kemudian dirumuskan hipotesis 

berdasarkan teoriyang ada dan kaitannya dengan penelitian 

sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Berisi tentang populasi dan penentuan ssampel penelitian, sumber 

data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel 

penelitian, model empiris dan hipotesis operasional, serta metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil dan pembahasan setelah dilakukanpenelitian 

terhadap variabel-variabel yang dilibatkan. Hasil dari penelitianini 

berupa hasil uji statistik dan berbentuk data matang yang sudah 

diolah.Pembahasan menjelaskan tentang maksud dari hasil penelitian 

yangdihasilkan melalui uji statistik. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telahdilakukan dan 

kesimpulan-kesimpulan lain yang dapat mewakili 

informasikeseluruhan dari penelitian skripsi yang sudah dilakukan. 

Serta mecoba untuk menarik beberapa implikasi hasil penelitian. 
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Keterbatasan dari penelitian ini akan menjadi satu bagian pembahasan 

dalam bab ini. 


