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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh free cash flow, profitabilitas dan 

struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini yakni data sekunder yang terdapat di BEI 

pada tahun 2013-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 18 perusahaan manufaktur 

yang menerbitkan laporan keuangan. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

yakni uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa free cash flow 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dan kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Kata kunci : free cash flow, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

dan kebijakan dividen. 

Abstract 

This study aims to determine the effect of free cash flow, profitability and ownership 

structure consisting of managerial ownership and institutional ownership of dividend policy 

on manufacturing companies listed on the stock exchange of Indonesia. The data used in this 

study is secondary data contained in the BEI in 2013-2016. The population in this study are 

all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2016  and the 

sampling technique is done by purposive sampling technique with a sample of 18 

manufacturing companies that publish financial statements. Data analysis used to test the 

hypothesis of multiple regression test. The result of this research shows that free cash flow 

have positive and significant effect to dividend policy, profitability have positive and 

significant effect to dividend policy, managerial ownership has negative and significant effect 

on dividend policy and institutional ownership have a negative and insignificant effect on 

dividend policy. 

 

Keyword : free cash flow, profitability, managerial ownership, institusional ownership and 

dividend policy. 
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I. PENDAHULUAN 

 Peluang bisnis di era globalisasi saat ini semakin besar didukung dengan 

persaingan perusahaan yang semakin ketat, dengan adanya hal ini perusahaan dipaksa 

untuk terus melakukan inovasi perkembangan produk serta meningkatkan kinerja 

perusahaan dan hal ini memerlukan dana yang meningkat bagi perusahaan dalam 

mencapai perubahan yang lebih baik kedepannya. Pasar modal dipandang dapat 

membantu keuangan perusahaan dengan menjual sahamnya kepada pihak investor di 

pasar saham, seseorang yang memiliki dana dalam menanamkan modalnya ke 

perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan berupa pengembalian investasi dalam 

bentuk dividen.  

 Kebijakan dividen menjadi hal penting dalam perjalanan bisnis, hal ini menuntut 

manajemen untuk selalu memperhatikan pembayaran dividennya. Perusahaan 

membayar dividen yang bertujuan untuk mengurangi masalah keagenan agar 

kepentingan para pemegang saham dapat terpenuhi dan mempertahankan reputasi 

perusahaan. Kebijakan dividen ini juga dapat menjadi pusat perhatian, khususnya bagi 

pemegang saham yang telah menanamkan dananya disuatu perusahaan. Yang 

dimaksud kebijakan dividen disini adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa mendatang. 

Apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan

 Kebijakan dividen dapat dilihat dan diukur dari nilai Dividen Payout Ratio (DPR) 

yang merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. 

Berdasarkan Theory Bird In The hand besarnya dividen yang dibagikan kepada para 

pemegang saham akan menjadi daya tarik bagi pemegang saham karena sebagian 

investor cenderung lebih menyukai dividen dibandingkan dengan Capital Gain karena 

dividen bersifat lebih pasti. 

 Dalam menentukan kebijakan deviden banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhi yang harus dipertimbangkan. Dari faktor-faktor tersebut akan dilihat 

mana yang paling dominan yang akan mempengaruhi kebijakan dividen. Free cash 

flow (FCF) dapat digunakan oleh perusahaan untuk membayarkan dividen kepada 

para pemegang saham. Free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat 

didistribusikan kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk 

modal kerja (working capital) atau investasi kepada aktiva tetap. Free cash flow dapat 

dihitung dengan mengurangkan aliran kas operasi dengan pengeluaran modal bersih 

dan modal kerja bersih dibandingkan dengan total aset. Menurut (Safriansyah, 2013)  

yang menyimpulkan arus kas bebas (free cash flow) berpengaruh negatif terhadap 

dividend payout ratio pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Kemudian menurut (Prasetio, 2016) bahwa free cash flow berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. Pengaruh free cash flow terhadap kebijakan 

dividen bersifat positif artinya semakin tinggi free cash flow maka semakin tinggi 

kebijakan dividen. Menurut (Jayati & Cahyonowati, 2014) Free  Cash Flow memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kebijakan dividen dan menurut (Dwiyanti 

& Rahadian, 2017) bahwa secara simultan free cash flow berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen perusahaan teknologi, media, dan telekomunikasi dengan 

kepemilikan pemerintah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 

sampai 2015. 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya 

dividen yang akan dibagikan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, 

maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 
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Sebaliknya semakin rendah keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin 

rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Menurut (Saputra, 

Ibrahim & Marlenny 2017) menunjukkan hasil  bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen. Kemudian diperkuat lagi oleh penelitian 

menurut (Romiati, Tarmizi & Agnes, 2016) Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio. 

Sedangkan menurut (Sari & Budiasih, 2016) Profitabilitas (ROA) menunjukkan 

pengaruh negatif pada Kebijakan Dividen. 

 Pemilik perusahaan dan manajer seringkali mempunyai tujuan yang berbeda 

sehingga menimbulkan konflik yang disebut dengan konflik kepentingan. Agency 

theory menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik akan 

sangat mempengaruhi kinerja perusahaan oleh karena itu penyatuan kepentingan 

antara pemilik dan manajer sangat penting dilakukan. Konflik kepentingan antara 

pemilik dan manajer dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yakni kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional. Kebijakan dividen tidak hanya akan 

membantu mengurangi biaya agensi tetapi juga akan bertindak sebagai sinyal untuk 

memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai valuasi perusahaan. 

Menurut (Ullah, Fida & Shafiullah, 2012) Ada tipe pemegang saham yang berbeda, 

namun pemegang saham institusional dan pemegang saham manajerial memiliki 

kontrol yang lebih besar atas kebijakan perusahaan dibandingkan dengan jenis 

lainnya.  Menurut (Siska, 2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. Menurut (Mardiyati, 2012) 

Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang 

saham karena manajer akan merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya.  

Termasuk dalam mengambilan kebijakan dividen, dividen yang dibayarkan 

memberikan sinyal kepada para pemegang saham bahwa dana yang ditanamkan di 

perusahaan terus berkembang. Sedangkan menurut Penelitian (Sari & Budiasih, 2016) 

Kepemilikan Managerial menunjukkan bahwa berpengaruh negatif signifikan pada 

Kebijakan Dividen dan Kepemilikan Institusional menunjukkan berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen.  

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Kebijakan Dividen 

Menurut (Martono & Harjito, 2014:270) kebijakan dividen merupakan 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan 

invetasi di masa yang akan datang. 

Kebijakan Pemberian Dividen 

Ada beberapa bentuk pemberian dividen secara tunai atau cash dividend yang 

diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen yaitu: 

1. Kebijakan Pemberian Dividen Stabil 

Kebijakan dividen yang stabil ini artinya dividen akan diberikan secara tetap per 

lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan 

berfluktuasi.  

2. Kebijakan Dividen yang Meningkat 

Dengan kebijakan ini perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang 

saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. 

3. Kebijakan Dividen Dengan Ratio yang Konstan 
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Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang 

diperoleh oleh perusahaan.  

4. Kebijakan Pemberian Dividen Reguler yang Rendah ditambah ekstra 

Dengan kebijakan ini perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per 

lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambhkan dengan ekstra dividen bila 

keuntungannya mencapai jumlah tertentu. 

Kebijakan Stock Dividen 

Stock dividen adalah pembayaran tambahan saham (dividen dalam bentuk 

saham) kepada pemegang saham. Stock dividen tidak lebih dari penyusunan kembali 

modal perusahaan (rekapitalisasi perusahaan), sedangkan proporsi kepemilikan tidak 

mengalami perubahan. Tujuan perusahaan memberikan stock dividen adalah untuk 

menghemat kas karena ada kesempatan investasi yang menguntungkan 

Stock Split 

Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal 

yang lebih kecil. Dengan demikian jumlah lembar saham yang beredar akan 

meningkat proporsional dengan penurunan nilai nominal saham. Tujuan stock split 

adalah untuk menempatkan harga pasar saham dalam trading range tertentu. 

Repurchase of Stock 

Perusahaan sering harus melakukan pembelian kembali saham perusahaan 

karena perusahaan memiliki kelebihan kas, dan tidak ada kesempatan investasi yang 

menguntungkan. Untuk melakukan pembelian kembali ini dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu : 

a. Perusahaan memberikan penawaran atau dengan cara membali langsung dipasar. 

b. Dengan membeli langsung dipasar modal dalam hal ini peran pialang, broker 

akan membantu. 

 Teori Keagenan 

  Teori keagenan merupakan sebuah hubungan atau kontrak antara principal 

dengan agen. Principal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen yang 

mengelola perusahaan (manajer). Teori keagenan menjelaskan bahwa pemegang 

saham memberikan wewenang kepada manajer untuk menjalankan bisnis perusahaan 

demi kepentingan principal. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham inilah yang mengakibatkan terjadinya suatu konflik yang biasa disebut dengan 

agency conflict. Konflik agensi muncul sebagai akibat adanya pemisahan antara 

pemilik dan pengendali perusahaan. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Dividen 

Brigham (2001) menyatakan pengertian aliran kas bebas sebagai kas yang 

tersedia untuk didistribusikan bagi investor sesudah terpenuhinya kebutuhan seluruh 

investasi yang diperlukan untuk mempertahankan operasi. Sedangkan Kieso (2002) 

mendefinisikan aliran kas bebas sebagai jumlah aliran kas diskresioner suatu 

perusahaan yang dapat digunakan untuk tambahan investasi, melunasi hutang, 

membeli kembali saham perusahaan sendiri (treasury stock), atau menambah 

likuiditas perusahaan. Semua pengertian di atas memiliki makna yang sama yaitu 

menjelaskan adanya dana yang berlebih di perusahaan yang seharusnya 
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didistribusikan kepada pemegang saham. Dengan demikan semakin besar aliran kas 

bebas perusahan maka pembayaran dividen cenderung besar. Artinya semakin besar 

free cash flow suatu perusahaan maka pembayaran dividen juga akan semakin besar. 

Hal ini diperkuat dengan hasil (Lucyanda, 2012)  yang menyatakan bahwa free cash 

flow memiliki hubungan positif terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sedangkan dividen merupakan sebagian dari laba perusahaan yang dapat dibagikan 

kepada pemegang saham. Dengan demikian, peneliti dapat mengatakan bahwa 

profitabilitas (Prasetio, 2016) memiliki  keterkaitan dengan kebijakan dividen. 

Peneliti berargumen bahwa perusahaan yang mampu mengelola asetnya secara efektif 

dan efisien cenderung menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini 

direalisasikan dengan adanya laba yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan tersebut 

dianggap mampu untuk membayar sebagian porsi labanya dalam bentuk dividen 

tunai. Semakin tinggi laba yang mampu dihasilkan, semakin besar pula probabilitas 

perusahaan untuk membagikan dividen. Ketika dalam kondisi laba yang rendah atau 

rugi, perusahaan tidak memiliki porsi laba yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk 

dividen. Perusahaan perbankan cenderung untuk menahan laba yang ada untuk 

mencukupi terlebih dahulu jumlah permodalan (capital adequacy) yang diharuskan 

oleh Bank Indonesia. Ukuran profitabilitas tersebut dapat diukur dengan 

menggunakan rasio ROA. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA ini tentu 

dibutuhkan oleh perusahaan apabila perusahaan akan melakukan pembayaran dividen. 

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari (Sakir & Fadli, 2014) menyatakan 

secara simultan profitabilitas mempunyai perngaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen 

Kepemilikan manajerial ini diukur dengan proporsi saham yang dimiliki 

perusahaan pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Dengan adanya 

kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan berarti manajer mendapat kesempatan 

untuk terlibat dalam kepemilikan saham. Hal tersebut diharapkan akan menghasilkan 

kinerja yang baik bagi perusahaan. Apabila manajer telah bertindak dengan hati-hati 

dan maksimal maka akan menghasilkan laba yang maksimal juga terhadap 

perusahaan. Jika laba perusahaan besar maka dividen yang dibagikan juga cenderung 

besar. Menurut (Alfionita, 2012) Hal ini disebabkan karena semakin besar proporsi 

kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat 

untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Sehingga 

semakin besar kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka perusahaan tersebut 

akan cenderung membagikan dividen yang besar. Sedangkan menurut (Ullah, Fida & 

Shafiullah, 2012) Hasil empiris menunjukkan bahwa hubungan negatif antara 

dividend payout ratio dan kepemilikan saham manajerial. Kemudian menurut (Rizqia, 

Aisjah & Sumiati, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap kebijaka dividen. Dengan demikian, semakin tinggi persentase 

kepemilikan saham manajerial di perusahaan semakin rendah akan dividend payout 

ratio. Berdasarkan argumen diatas dirumuskan hipotesis : 

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 
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Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap kebijakan Dividen 

Keterkaitan antara kebijakan dividend dan kepemilikan institusional melandasi 

hubungan negatif. Dalam penelitian (Dewi, 2008) menyatakan hubungan yang negatif 

antara dividend dan kepemilikan intsitusional, yang dimana meningkatnya 

kepemilikan institusional menyebabkan menurunnya pembayaran dividen. Menurut 

(Dewi, 2008) kepemilikan institusional, yang semakin tinggi akan menurunkan 

kebijakan dividen. Sedangkan menurut  (Kurniawati, Manalu, & Octavianus, 2015) 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Kemudian menurut (Al-Gharaibeh, Zurigat & Al-Harahsheh, 2013) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Berdasarkan uraian diatas, diperoleh hipotesis yaitu 

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada kebijakan dividen. 

 

Kerangka Penelitian 

Pada kerangka penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel 

independen yaitu free cash flow (X₁), profitabilitias (X₂), dan struktur kepemilikan 

yang terdiri dari kepemilikan manajerial (X₃) dan kepemilikan institusional (X₄) 

terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

III. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Sampel 

dalam penelitian ini dipilih dari populasi dengan menggunakan metode purposive 

sampling, artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau maksud tertentu. 

Kriterianya yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2016. 

2. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan per 31 

Desember secara rutin selama 4 tahun dengan periode yang diperlukan peneliti. 

(X1) Free Cash 

Flow (FCF) 

(X2) Profitabilitas 

(ROA) 

(X3) Kepemilikan 

Manajerial (MO) 

(X4) Kepemilikan 

Institusional (INST) 

(Y) Kebijakan 

Dividen (Devidend 

Payout Ratio) 
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3. Perusahaan manufaktur tersebut membagikan dividen kepada pemegang saham 

secara kontinyu selama periode pengamatan  

4. Perusahaan yang terdaftar di BEI yang menyampaikan datanya secara lengkap 

sesuai dengan informasi yang diperlukan, yaitu Dividend Payout Ratio (DPR), 

Free Cash Flow (FCF), Profitabilitas (ROA), Kepemilikan Manajerial (MO) dan 

Kepemilikan Institusional (INST) 

Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen dan variabel independen.Variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu kebijakan dividen. Sedangkan 

variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel 

dependen yang terdiri dari free cash flow, profitabilitas dan struktur kepemilikan yang 

terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional yang didefinisikan 

dan diukur sebagai berikut : 

Tabel 1 

No Variabel Notasi Proyeksi 

1. Kebijakan 

Dividen 

DPR                        

                    
       

2. Free Cash Flow FCF 
                                       

            
       

3. Porfitabilitas ROA  
                 

           
       

4. Kepemilikan 

Manajerial 

MO 
                                     

                         
       

5. Kepemilikan 

Institusional 

INST                                  

                      
       

 

 

Metode Analisis Data 

Uji Regresi Linear berganda 

Analisis linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen serta untuk menunjukkan arah hubungan 

antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen (DPR). Variabel independennya adalah 

free cash flow (FCF), profitabilitas (ROA), dan struktur kepemilikan yang terdiri dari 

kepemilikan manajerial (MO) dan kepemilikan institusional (INST) yang terdiri dari 

Persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  DPR = α + β1FCF + β2ROA + β3MO + β4INST + e 

Keterangan : 



11 
 

DPR   = Kebijakan Dividen 

α   = Nilai Konstanta 

β₁, β₂, β₃, β₄ = Koefisien Regresi 

FCF   = Free Cash Flow 

ROA   = Profitabilitas 

MO   = Kepemilikan Manajerial 

INST   = Kepemilikan Institusional 

e   = standard error 

 

Pengujian Hipotesis dengan Uji T 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antar variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis statistik Deskriptif 

Sumber : Hasil olah data 2018 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah data dari penelitian ini 

sebanyak 72 data observasi. Hasil uji diatas menunjukkan nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk setiap variabel independen sebagai 

berikut: 

Variabel Dividend Payout Ratio memiliki nilai minimum sebesar 0,0035 

artinya selama periode penelitian Dividend Payout Ratio terendah yang dibagikan 

yaitu 0,35% dan nilai maksimum sebesar 7,4985 dimana selama periode penelitian 

dividend Payout Ratio tertinggi yang dibagikan yaitu 749,85% . Selama periode 

penelitian nilai rata-rata sebesar 0,759396 artinya rata-rata kebijakan dividen tunai 

yang dibagikan kepada pemegang saham selama periode 2013-2016 adalah sebesar 

75,9396% dari laba per lembar sahamnya. Sedangkan standar deviasi sebesar 

1,1831085 artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel 

Dividend Payout Ratio adalah sebesar 118,31085% dari 72 kasus yang terjadi. Hal 

tersebut menunjukkan hal yang kurang baik karena standar deviasi yang 

mencerminkan penyimpangan dari data tersebut relative lebih besar dari nilai rata-

ratanya. 

Analisis deskriptif free cash flow memiliki nilai minimum -0,1784 yang 

artinya selama periode penelitian free cash flow mengalami penurunan terbesar yaitu -

17,84% dan nilai maksimum sebesar 0,2257 yang artinya dimana selama periode 

penelitian free cash flow mengalami kenaikan terbesar yaitu 22,57% . Nilai rata-rata 

sebesar 0,019110 artinya bahwa selama periode penelitian variabel ini memiliki nilai 

rata-rata perusahaan dalam menggunakan free cash flow sebesar 1,911%. Sedangkan 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DPR 72 ,0035 7,4985 ,759396 1,1831085 

FCF 72 -,1784 ,2257 ,019110 ,0731382 

ROA 72 -,0179 ,2615 ,071079 ,0604491 

MO 72 ,0002 ,9430 ,156201 ,2463399 

INST 72 ,3222 ,9950 ,675315 ,1644193 

Valid N (listwise) 72     
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besarnya standar deviasi sebesar 0,0731382 artinya selama periode penelitian, ukuran 

penyebaran dari variabel free cash flow adalah sebesar 7,31382% dari 72 kasus yang 

terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal yang kurang baik karena standar deviasi yang 

mencerminkan penyimpangan dari data tersebut relative lebih besar dari nilai rata-

ratanya. 

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap variabel profitabilitas memiliki nilai 

minimum sebesar -0,0179 yang artinya selama periode penelitian profitabilitas 

mengalami kerugian terbesar yaitu -1,79% dan nilai maksimum sebesar 0,2615 

dimana selama periode penelitian profitabilitas menghasilkan keuntungan terbesarnya 

yaitu 26,15%. Nilai rata-rata sebesar 0,071079 artinya bahwa selama periode 

penelitian variabel ini memiliki nilai rata-rata perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan bersih sebesar 7,1079% dari besarnya aktiva yang dimiliki. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 0,0604491 artinya selama periode penelitian, ukuran 

penyebaran dari variabel profitabilitas adalah sebesar 6,04491% dari 72 kasus yang 

terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal yang baik karena standar deviasi yang 

mencerminkan penyimpangan dari data tersebut relative lebih kecil dari nilai rata-

ratanya. 

Pada Analisis deskriptif terhadap variabel kepemilikan manajerial memiliki 

nilai rata-rata sebesar 0,156201 artinya bahwa selama periode penelitian perusahaan 

sampel memiliki rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 15,61201%. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 0,2463399 artinya selama periode penelitian, ukuran 

penyebaran dari variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar 24,63399% dari 72 

kasus yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal yang kurang baik karena standar 

deviasi yang mencerminkan penyimpangan dari data tersebut relative lebih besar dari 

nilai rata-ratanya. 

Pada Analisis deskriptif terhadap variabel kepemilikan instituional memiliki 

nilai rata-rata sebesar 0,675315 artinya bahwa selama periode penelitian perusahaan 

sampel memiliki rata-rata kepemilikan institusional sebesar 67,53315%. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 0,1644193 artinya selama periode penelitian, ukuran 

penyebaran dari variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 16,44193% dari 72 

kasus yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan hal yang baik karena standar deviasi 

yang mencerminkan penyimpangan dari data tersebut relative lebih kecil dari nilai 

rata-ratanya. 

 

Uji Hipotesis menggunakan Uji T 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antar variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. 

Tabel 2 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.858 .326  -5.694 .000 

FCF 4.518 1.924 .252 2.348 .022 

ROA 6.001 2.694 .277 2.228 .029 

MO -.130 .055 -.273 -2.376 .020 

INST -.376 .475 -.076 -.792 .431 
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Sumber : Hasil olah data 2018 

 

Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel FCF sebesar 0,022. Dikarenakan nilai 

p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,022 < 0,05), maka H0 

ditolak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa free cash flow (FCF) 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen “diterima”. 

Free cash flow diukur melalui penghitungan kas dari aktivitas operasi yang 

dikurangi dengan pembelanjaan modal (capital expenditure). Free cash flow yang 

positif menunjukkan dimana aliran kas perusahaan tersebut sangat baik dan memiliki 

kinerja yang sangat baik pula. Semakin bagus free cash flow suatu perusahaan maka 

akan semakin tinggi dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Ketika 

perusahaan mempunyai kas yang lebih maka akan dibagikan sebagai dividen sesuai 

persetujuan rapat umum pemegang saham. Hal ini sejalan dengan teori residual 

dividen policy yang dimana perusahaan akan membayarkan dividennya apabila 

terdapat kelebihan kas perusahaan. Semakin besar free cash flow yang tersedia dalam 

suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang 

tersedia untuk partumbuhan, pembayaran hutang dan dividen (White et al., 2003).  

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Lucyanda dan Lilyana (2012) serta Sari dan Budiasih, (2016) 

menyatakan bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan dividen 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas,  

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel ROA sebesar 0,029. Dikarenakan nilai 

p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,029 < 0,05), maka H0 

ditolak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Return On Asset 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen “diterima”.  

Return On Assets (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dari modal yang digunakannya. ROA diukur dengan cara 

membandingkan laba bersih atau Earning After Tax (EAT) dengan total aset. Apabila 

keuntungan yang diperoleh perusahaan besar maka semakin besar dividend payout 

ratio yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Sebaliknya apabila keuntungan 

yang diperoleh perusahaan tersebut rendah maka semakin rendah pula dividend 

payout ratio yang dibagikan. Sesuai dengan teori bird in the hand bahwa investor 

lebih memilih dividen karena dianggap lebih pasti dibandingkan dengan capital gain. 

Return On Assets menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan relatif dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian 

investasi (return) akan semakin besar. 

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh (Rosmiati, Tarmizi & Agnes, 2016) dan (Prasetio, 2016) bahwa 

profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang diproksikan 

dengan Dividend Payout Ratio. 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen 

a. Dependent Variable: DPR 
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Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas,  

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel MO sebesar 0,020. Dikarenakan nilai 

p-value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,020 < 0,05), maka H0 

ditolak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

(MO) berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen “diterima”. 

Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan 

kepemilikan managerial akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah dividen 

yang dibagikan, karena manajer akan lebih mengalokasikan laba yang diperoleh untuk 

dijadikan sebagai laba ditahan daripada membagikannya sebagai dividen dengan 

alasan sumber dana internal lebih efisien dibandingkan dengan sumber dana eksternal. 

Pengaruh negatif dari kepemilikan manajerial dikarenakan apabila dengan perusahaan 

memiliki kepemilikan managerial yang tinggi, maka disini pihak managerial akan 

merasa memiliki perusahaan tersebut dan melakukan hal terbaik demi perusahaan, 

dalam hal ini perusahaan mengeluarkan kebijakan melakukan investasi untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan datang karena melihat 

investasi lebih menguntungkan maka dari itu perusahaan akhirnya mengeluarkan 

dividen yang rendah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 

2008) dan (Rosmiati, Tarmizi & Agnes, 2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan 

Dividend Payout Ratio. 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Dividen 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel diatas 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel INST sebesar 0,431. Dikarenakan nilai 

p-value lebih besar dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,431 > 0,05), maka H0 

diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional (INST) berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 

“ditolak”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tidak melihat 

besar kecilnyanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dalam mengambil 

kebijakan dividen perusahaan. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya peningkatan 

dari Kepemilikan Institusional yang terjadi tidak akan diikuti oleh penurunan nilai 

dividend payout ratio, begitu pula sebaliknya penurunan tingkat kepemilikan 

institusional tidak akan diikuti oleh kenaikan dividend payout ratio.  

Hal ini juga dikarenakan oleh manajer harus mengetahui prioritas mana yang 

lebih penting yaitu kepentingan pemegang saham atau kepentingan manajer untuk 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Kurangnya pengawasan investor 

institusional terhadap manajemen perusahaan yang membuat manajer perusahaan 

bertindak secara opportunistik yang menyebabkan perbedaan kepentingan dengan 

para pemegang saham sehingga setiap kebijakan perusahaan akan diarahkan untuk 

mempertahankan kepentingan manajerial. Manajer akan cenderung mengalokasikan 

laba pada laba ditahan untuk investasinya guna melakukan ekspansi perusahaan 

daripada membayar dividen karena sumber dana internal lebih efisien dibandingkan 

sumber dana eksternal. Sehingga kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi 

besar kecilnya dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil peneltian (Sari & Budiasih, 2016) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout ratio dan tidak sejalan dengan penelitian (Rosmiati, Tarmizi 

& Agnes, 2016) dan (Dewi, 2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 
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berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend 

Payout Ratio 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dari bab sebelumnya mengenai 

pengaruh mengenai Free Cash Flow (FCF), Profitabilitas (ROA), Kepemilikan 

Manajerial (MO), dan Kepemilikan Institusional (INST) terhadap Kebijakan Dividen 

(DPR), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

Free Cash Flow (FCF) berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 4,518 dengan 

signifikansi 0,022. Pada tingkat signifikansi 5% koefisien regresi tersebut signifikan 

karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil ini membuktikan semakin tinggi free 

cash flow maka akan semakin tinggi dividend payout ratio. 

Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 6,001 dengan 

signifikansi 0,029. Pada tingkat signifikansi 5% koefisien regresi tersebut signifikan 

karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil ini membuktikan semakin tinggi 

return on asset yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi dividend payout 

ratio. 

Kepemilikan Manajerial (MO) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,130 

dengan signifikansi 0,020. Pada tingkat signifikansi 5% koefisien regresi tersebut 

signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil ini membuktikan semakin 

tinggi kepemilikan manajerial maka akan menurunkan dividend payout ratio. 

Kepemilikan Institusional (INST) berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kenijakan dividen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

-0,376 dengan signifikansi 0,431. Pada tingkat signifikansi 5% koefisien regresi 

tersebut tidak signifikan karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil ini 

membuktikan bahwa variabel ini tidak mempengaruhi dividend payout ratio. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut. 

Diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk menambah objek penelitian 

lainnya, tidak terbatas pada sektor manufaktur saja tetapi pada sektor yang lainnya 

juga guna meningkatkan distribusi data yang lebih baik Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menambah variabel lainnya sebagai variabel independen karena 

sangat dimungkinkan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini dapat 

berpengaruh kuat terhadap kebijakan dividen. Penambahan periode waktu dapat 

dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya agar jumlah sampel bertambah sehingga 

dapat memberikan hasil yang lebih bervariasi. 
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