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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam pengelolaan perusahaan, manajer dihadapkan dengan berbagai 

keputusan keuangan yang strategis. Keputusan-keputusan yang diambil manajer 

dapat memberikan implikasi yang baik dan juga buruk bagi perusahaan. Teori 

keagenan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajer memiliki 

potensi untuk bertindak tidak sesuai kepentingan para pemegang saham. 

Diperlukan sistem pengelolaan perusahaan yang optimal untuk mengatasi masalah 

keagenan. Adanya prinsip good corporate governance di dalam tata kelola 

perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah serta dapat menciptakan sistem 

manajemen yang baik sehingga mampu menghasilkan pengambilan keputusan 

keuangan yang relevan dan efektif. 

Salah satu keputusan penting di perusahaan adalah keputusan dalam 

pengelolaan free cash flow. Brigham dan Houston (2012:44) menjelaskan bahwa 

free cash flow merupakan arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada 

pemegang saham setelah perusahaan membayar semua pengeluaran (termasuk 

pajak) dan telah melakukan investasi yang diperlukan untuk mendukung 

pertumbuhan. Pada saat perusahaan menghadapi peluang pertumbuhan yang 

rendah, keputusan manajer dalam mengalokasikan free cash flow sangat perlu 

diperhatikan, karena dengan peluang investasi yang buruk, arus kas bebas memiliki 

risiko yang besar untuk disalahgunakan oleh manajer. Menurut Labhane dan 

Mahakud (2016) kelebihan jumlah arus kas bebas di tangan manajer dapat 

meningkatkan biaya agensi karena mereka memiliki kemungkinan menggunakan 

arus kas bebas untuk kepentingan mereka sendiri. Adanya konflik kepentingan di 

antara manajer dan pemegang saham menyebabkan free cash flow tidak selalu 

dibagikan kepada pemegang saham. 

Apabila mekanisme tata kelola perusahaan buruk, manajer memiliki 

kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

berdasarkan atas self interest. Hal tersebut dikarenakan cadangan tunai lebih mudah 
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untuk diambil alih daripada aset lain. Selain itu, adanya arus kas bebas 

memungkinkan manajer membelanjakan investasi yang tidak menguntungkan dan 

melakukan pengeluaran yang tidak perlu untuk keuntugan pribadi dan golongannya 

dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Manajer mengejar insentif 

dengan terus memperbesar perusahaan, sehingga tetap melakukan investasi 

meskipun akan menghasilkan Net Present Value (NPV) negatif atau nol (Myers dan 

Rajan, 1998). Semakin besar perusahaan yang dioperasikan oleh manajer maka 

akan semakin besar aset perusahaan yang akan dikelola, sehingga peluang dalam 

mengambil keuntungan akan semakin besar.  

Terdapat beberapa skenario yang mungkin dikhawatirkan investor menurut 

Myers dan Rajan (1998), pertama manajer dapat dengan mudah mengambil alih 

aset dan mengoperasikannya di tempat lain. Kedua, manajer dapat menjual unit dan 

mengambil keuntungan yang dihasilkan, baik secara langsung atau dalam bentuk 

tunjangan atau gaji berlebih. Ketiga, beberapa aset akan diubah menjadi uang tunai 

dalam kegiatan bisnis. Manajer dapat melikuidasi modal kerja dengan tidak 

mengganti jumlah persediaaan. Kelima, manajer dapat mengganti aset berisiko 

dengan yang lebih aman. 

 

 
Sumber: Asian Corporate Governance Association (ACGA) 

Gambar 1.1 Persentase skor corporate governance rata-rata perusahaan 
Periode 2010-2018 
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Sejak Indonesia menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan IMF, 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) menetapkan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib menerapkan standar good corporate 

governance yang ditetapkan secara internasional. Tetapi kenyataannya, masih 

banyak perusahaan yang belum melaksanakan dengan baik. Menurut survei 

internasional Asian Corporate Governance Association (ACGA) perusahaan-

perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip good corporate governance 

memiliki nilai rata-rata yang rendah. Berdasarkan Gambar 1.1, pada tahun 2010, 

Indonesia mendapatkan total skor sebesar 40% dan menduduki peringkat ke-11 dari 

11 negara, sedangkan skor tertinggi sebesar 67% dicapai oleh negara Singapore. 

Pada tahun 2012, Indonesia tetap menduduki peringkat terakhir dan mengalami 

penurunan dengan total skor 37%. Pada tahun 2014, Indonesia memperoleh 

peningkatan skor menjadi 39% tetapi tetap menduduki peringkat terakhir. Pada 

tahun 2016, Indonesia mengalami penurunan menjadi 36%. Pada tahun 2018, 

Indonesia masih menempati posisi yang terendah yaitu peringkat 12 dengan skor 

34%. Selama 10 tahun terakhir, dibandingkan dengan beberapa negara Asia seperti 

Hong Kong, Singapore, Malaysia, dan Thailand, skor negara Indonesia dinilai 

cukup buruk dan mengalami pertumbuhan yang stagnan.   

ACGA melakukan penilaian pelaksanaan corporate governance 

berdasarkan 7 kategori, yaitu pemerintahan negara, regulasi, aturan corporate 

governance, perusahaan yang terdaftar di bursa, jumlah investor, audit dan regulasi 

audit, masyarakat sipil dan media. Kurangnya aturan dan tidak adanya sanksi yang 

tegas terhadap pelaksanaan corporate governance menjadikan perusahaan di 

Indonesia tidak maksimal dalam melaksanakannya. Manfaat penerapan GCG 

memang tidak dapat dirasakan secara langsung, tetapi sangat bermanfaat bagi 

perusahaan dalam jangka panjang. Opler dan Titman (1993) berpendapat bahwa 

perusahaan yang dikelola dengan baik, memiliki prospek pertumbuhan tinggi serta 

adanya arus kas bebas yang dimiliki perusahaan cenderung digunakan untuk 

investasi pada proyek dengan NPV positif. 

Corporate governance dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya ukuran 

dewan, jumlah dewan independen dan kepemilikan manajerial (Guizani, 2018). 
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Menurut penelitian Zingina (2009) menyebutkan bahwa, corporate governance 

dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu board size. Board adalah pemimpin di 

dalam organisasi yang memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dan 

pengawasan terhadap penggunaan sumber daya perusahaan agar seusai dengan 

tujuan organisasi (Van Ees, Gabrielsson dan Huse, 2009). Pada negara yang 

menganut two-tierboard system seperti Indonesia, board size merupakan jumlah 

dari anggota dewan komisaris (Busta, 2008). Ukuran komisaris yang optimal 

dibutuhkan untuk menciptakan efektifitas dalam melakukan fungsi pengawasan 

terhadap manajer. Komisaris independen dibutuhkan untuk menciptakan 

independensi, objektifitas, fairness, di dalam pengawasan sehingga dapat 

melindungi kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial di dalam 

perusahaan menjadikan manajer dan komisaris memiliki dua peran yang berbeda 

yaitu sebagai pengelola perusahaan dan juga sebagai pemilik saham. Diharapkan 

dengan adanya kepemilikan saham, manajer dan komisaris dapat merasakan 

dampak langsung dari setiap keputusan yang diambil yang berupa kerugian atau 

keuntungan. 

Beberapa studi telah mengidentifikasi sejumlah mekanisme corporate 

governance dapat menyelaraskan kembali kepentingan agen dan pemegang saham 

sehingga mengurangi biaya agensi. Richardson (2006) menemukan adanya 

hubungan positif antara free cash flow dengan investasi berlebih. Diharapkan 

dengan adanya struktur corporate governance yang optimal dapat mengurangi 

masalah terkait dengan investasi berlebih. Dengan menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik maka dapat memfasilitasi distribusi free cash flow yang 

menguntungkan pemegang saham dan mengurangi kesalahan dalam alokasi dana.  

Selain penerapan tata kelola yang baik, untuk mengurangi masalah free cash 

flow adalah dengan membayar lebih banyak dari arus kas sebagai dividen 

(Fairchild, 2010). Teori agensi menjelaskan bahwa pemegang saham eksternal 

lebih menyukai dividen daripada laba ditahan, karena adanya kemungkinan bahwa 

internal perusahaan menghambur-hamburlan uang tunai yang ditahan di dalam 

perusahaan (Jensen, 1986). Mendistribusikan arus kas berlebih kepada pemegang 
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saham ketika perusahaan tidak memiliki peluang investasi yang menguntungkan 

dapat mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham.  

Penelitian Guizani (2018) mendukung bahwa semakin tinggi pembayaran 

dividen maka semakin rendah tingkat free cash flow. Adanya ukuran dewan yang

kecil mendorong pembayaran dividen yang tinggi, dan menyebabkan terjadinya  

free cash flow yang rendah. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) menemukan 

bahwa hubungan kepemilikan manajerial dan pembayaran dividen tergantung pada 

perilaku manajer. Apabila perusahaan memiliki peluang pertumbuhan terbatas dan 

arus kas berlebih, maka akan memilih tingkat dividen yang tinggi sehingga 

mengurangi biaya agensi. Tetapi, ketika manajer bertindak untuk kepentingan 

sendiri, maka menghasilkan pembayaran dividen yang lebih rendah dan 

menciptakan fleksibilitas keuangan yang lebih besar kepada manajer. Di dalam 

penelitian Hu dan Kumar (2004) menemukan bahwa perusahaan membayar lebih 

banyak dividen ketika presentase dewan independen tinggi. Komisaris independen 

tidak menyukai adanya free cash flow yang tinggi dikarenakan manajer akan 

memiliki kebebasan menggunakan arus kas bebas untuk kepentingan mereka 

sendiri (Labhane dan Mahakud, 2016). 

Di Indonesia, masih jarang dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

corporate governance terhadap free cash flow. Penelitian ini juga menambahkan 

variabel mediasi dividend payout dalam hubungan antara corporate governance 

terhadap free cash flow untuk mengetahui apakah pembayaran dividen memiliki 

peran sebagai mediator di dalam mengurangi masalah keagenan free cash flow. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menjadi alasan bagi penulis 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran corporate governance, 

kebijakan dividen, dan free cash flow secara komprehensif pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka masalah yang diteliti 

adalah: 

1. Apakah corporate governance berpengaruh terhadap free cash flow? 
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2. Apakah dividend payout memediasi pengaruh corporate governance terhadap free 

cash flow? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh corporate governance terhadap free cash flow? 

2. Mengetahui peran mediasi dividend payout pada pengaruh corporate 

governance terhadap free cash flow? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan corporate 

governance dan free cash flow perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

tambahan mengenai keterkaitan antara corporate governance dan free cash 

flow perusahaan. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, yaitu 

pengaruh corporate governance terhadap free cash flow dan fungsi mediasi 

dividen dalam hubungan antara corporate governance dan free cash flow. 

Selain itu terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan variabel yang diteliti, serta pengaruh antar variabel sebagai dasar 

untuk merumuskan hipotesis, model penelitian, dan kerangka berpikir yang 

menjelaskan arah hipotesis. 

Bab 3 METODE PENELITIAN  
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Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian. 

Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum variabel penelitian, deskripsi 

statistik, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari ringkasan temuan penelitian secara umum, serta saran 

bagi pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan dan 

penyempurnaan atas kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini. 
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