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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keputusan investasi para investor, dipengaruhi oleh pendapatan yang 

diharapkan, artinya jika pendapatan yang diharapkan berbeda, maka alternatif 

investasi yang dipilih akan berbeda (Sudana, 2011:8). Jika investor melakukan 

investasi dalam bentuk saham, pendapatan yang diperoleh dapat berupa capital gain  

dan atau dividen. Capital gain didapatkan investor ketika harga saham saat ini lebih 

besar dibandingkan harga sebelumnya saat membeli, sedangkan dividen merupakan 

profit yang didistribusikan pada pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar 

saham yang dimiliki (Clayman, 2012:617). Investor akan menghadapi ketidakpastian 

atas fluktuasi harga saham untuk mendapatkan capital gain, yang akan mengarah 

pada risiko yang lebih tinggi. Investor akan mendapatkan dividen dalam bentuk 

proporsi laba sesuai dengan lembar saham yang dimiliki. 

Jumlah laba yang didistribusikan sebagai dividen dan laba yang dimasukkan 

pada laba ditahan, diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun 

kebijakan dividen akan berbeda-beda setiap perusahaan, dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktor seperti dalam DeAngelo, et al., (2006), adalah siklus hidup 

perusahaan. Perusahaan yang berada pada fase awal pertumbuhannya, cenderung 

memerlukan dana lebih banyak untuk membiayai investasi, karena tersedia lebih 

banyak peluang investasi, sehingga perusahaan lebih banyak menahan labanya 
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dibandingkan mendistribusikannya sebagai dividen. Sedangkan perusahaan pada fase 

yang lebih dewasa merupakan kandidat baik untuk mendistribusikan dividen pada 

pemegang saham.  

Seiring dengan tumbuh kembangnya, perusahaan akan melewati fase atau 

tahapan hidup yang disebut siklus hidup perusahaan (firm life cycle). Siklus hidup 

perusahaan diukur menggunakan rasio RE/TE, mengacu pada penelitian DeAngelo, et 

al. (2006). Rasio ini  menunjukkan proporsi laba ditahan pada total ekuitas. Ketika 

perusahaan memiliki laba ditahan yang tinggi dalam total ekuitasnya, maka 

perusahaan berada pada fase yang dewasa.  

 

Gambar 1.1 

 Rata-rata Rasio RE/TE Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 
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Sumber: Data Indonesia Capital Market Directory diolah 
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Gambar 1.1 menunjukkan peningkatan rata-rata rasio RE/TE pada perusahaan 

manufaktur. Artinya, selama periode 2009-2012, semakin banyak perusahaan 

manufaktur yang siklus hidupnya telah beranjak dari fase awal ke fase yang lebih 

dewasa. Tren yang terus meningkat sejak periode 2009, mengindikasikan 

kecenderungan pembayaran dividen yang lebih tinggi oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur. 

Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata rasio RE/TE pada perusahaan manufaktur 

di BEI pada periode 2009-2012 yang terdiri dari 134 perusahaan pada 2009, 133 

perusahaan pada 2010, 139 perusahaan pada 2011 dan 137 perusahaan pada 2012. 

Jumlah perusahaan manufaktur mencapai rata-rata 30% dari total seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Jumlah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI berturut-turut 

pada periode 2009-2012 adalah 413 perusahaan, 428 perusahaan, 450 perusahaan, 

dan 472 perusahaan (www.idx.co.id). Oleh karena itu, kondisi pada perusahaan 

manufaktur diharapkan dapat menggambarkan kondisi seluruh perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia, dimana semakin banyak perusahaan yang sedang bertumbuh pada 

fase muda kearah fase yang lebih dewasa. 

Berdasarkan teori siklus hidup perusahaan (De Angelo et al.,2006), dividen 

cenderung dibayarkan oleh perusahaan pada tahap mature. Hal ini dikarenakan 

perusahaan muda relatif memiliki kesempatan investasi lebih banyak, namun dengan 

sumber daya yang terbatas sehingga laba ditahan mendominasi distribusi. Perusahaan 

mature, lebih baik membayarkan dividen karena memiliki profitabilitas lebih tinggi 

dan lebih sedikit memiliki investasi yang menarik untuk investor. Hal ini 
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mengindikasikan, perusahaan yang baru berdiri cenderung masih membutuhkan 

modal dalam jumlah yang relatif tinggi, sehingga laba ditahan seluruhnya digunakan 

untuk kepentingan perusahaan dalam pembiayaan investasinya. Perusahaan yang 

berada pada tahap mature, tidak lagi memiliki banyak investasi-investasi besar yang 

dapat menarik investor, sehingga laba ditahan cenderung lebih baik digunakan untuk 

membayar dividen. 

Jensen (1986) menyatakan bahwa dividen dibagikan pada pemegang saham 

untuk mengurangi biaya keagenan (agency cost). Perbedaan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham dapat menyebabkan manajer mengalokasikan 

kelebihan arus kas pada investasi yang tidak memberikan keuntungan sehingga dapat 

merugikan pemegang saham. Pembayaran dividen dapat mengurangi biaya keagenan 

seperti ini karena dividen akan mengurangi jumlah arus kas perusahaan. 

Jumlah arus kas akan bergantung pada kebutuhan pendanaan perusahaan 

untuk bertumbuh. Black (1998) menyatakan bahwa perusahaan yang berada pada 

siklus hidup yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda pula, salah satunya 

adalah arus kas. Searah dengan argumentasi teori siklus hidup perusahaan, dimana 

secara umum, perusahaan yang sedang bertumbuh memiliki banyak peluang 

investasi, sehingga cenderung memiliki arus kas yang rendah, dan membayar dividen 

lebih sedikit. Hal sebaliknya berlaku pada perusahaan pada tahap mature. Sehingga, 

kebijakan dividen perusahaan dapat dipengaruhi oleh siklus hidup perusahaan 

(DeAngelo et al. 2006; Fama and  French 2001). 
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Dalam La Porta et al. (2000), Indonesia dikategorikan sebagai negara yang 

memiliki perlindungan rendah terhadap pemegang saham (low shareholder 

protection), begitu juga dengan Thailand. Rendahnya perlindungan ini dapat memicu 

terjadinya agency cost yang tinggi, sehingga dapat merugikan pemegang saham. 

Thanatawee (2011), menemukan bahwa kebijakan dividen di Thailand konsisten 

dengan teori siklus hidup perusahaan serta hipotesis free cash flow. Ini berarti 

perusahaan di Thailand telah mencoba mengurangi agency cost dengan membayar 

dividen pada pemegang saham. Meskipun Thailand dan Indonesia memiliki 

perlindungan pemegang saham yang rendah, penelitian dapat menunjukkan hasil 

yang berbeda. Seperti pada hasil penelitian Trotz (2013), yang mencoba 

membandingkan kebijakan dividen di Jerman dan Belanda yang menemukan bahwa 

siklus hidup perusahaan berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen di Jerman. 

Sebaliknya, teori ini tidak sesuai dengan kebijakan dividen di Belanda, meskipun 

kedua negara ini juga dikategorikan low shareholder protection. Jadi meskipun 

Indonesia, Thailand, Jerman dan Belanda dikategorikan sebagai negara dengan low 

shareholder protection, penelitian terhadap siklus hidup perusahaan dan free cash 

flow dapat menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penelitian ini mengkaji lebih 

lanjut mengenai kesesuaian siklus hidup perusahaan, free cash flow dan kebijakan 

dividen pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, dapat dirumuskan masalah 

adalah apakah siklus hidup perusahaan dan free cash flow berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah siklus hidup perusahaan dan free cash flow berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitain yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi investor 

mengenai kebijakan dividen pada perusahaan dengan tahap siklus hidup yang 

berbeda, serta mengenai pengaruh free cash flow perusahaan terhadap kebijakan 

dividen. Yang mana dapat membentuk pemikiran kritis dalam menghadapi 

masalah dan dapat memberikan pemikiran dalam pengambilan keputusan. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi manajemen perusahaan 

untuk pengambilan keputusan, pengelolaan dan kebijakan, khususnya kebijakan 

terkait dividen. 

3. Sebagai pembanding dengan penelitian lain yang berkaitan dengan siklus hidup 

perusahaa, free cash flow dan kebijakan dividen. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Materi hasil penelitian dalam skripsi ini secara sistematis disusun dalam lima 

bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan latar belakang yang menjadi ide pokok penulisan 

skripsi, disertai fenomena dan keanekaragaman hasil yang mendukung 

penelitian. Selain itu juga menjelaskan masalah yang dirumuskan, serta 

tujuan dan manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak. Kemudian disertai 

dengan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian ini mengenai 

siklus hidup perusahaan, free cash flow dan kebijakan dividen. Disertai 

penelitian terdahulu, hipotesis, model analisis dan kerangka pemikiran dari 

penelitian ini. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, 

meliputi indentifikasi variabel serta definisi operasional. Selain itu juga 

dibahas mengenai jenis dan sumber data, proses penentuan sampel, proses 

pengumpulan sampel, serta teknik analisis yang didalamnya juga 

menjelaskan uji yang digunakan. 
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BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijabarkan mengenai obyek penelitian, deskripsi statistik, 

analisis hasil penelitian menurut model analisis disertai pembahasan untuk 

tiap-tiap hipotesis. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupaakan bagian akhir dari penelitian. Menjelaskan simpulan dari 

uraian pada bab-bab sebelumnya, serta saran dari penulis untuk investor, 

perusahaan sera untuk penelitian selanjutnya. 
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