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ABSTRAKSI  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh data empiris mengenai pengaruh 

free cash flow (FCF), investment opportunity set (IOS), likuiditas dan utang terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar dalam BEI.  Pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu sebanyak 4 bank berdasarkan  

modal yang dimiliki termasuk kategori buku 4 dengan jangka waktu yang ditentukan selama 

5  tahun   yaitu tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan uji statistic deskriptif 

dan uji hipotesis yaitu dengan regresi logistik. Pengujian hipotesis yang dilakukan 

berdasarkan binary logistic. Hasil uji koefisien regresi menunjukkan FCF, IOS, likuiditas 

(LDR) dan utang (DER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembagian 

dividen dalam kebijakan divdien. Hasil uji hipotesis secara bersama-sama juga menunjukkan 

tidak terdapat pengaruh antara seluruh variabel independen secara bersama terhadap 

kebijakan dividen. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 22.  

 

Kata kunci: Free Cash Flow (FCF), Investment Opportunity Set (IOS), Likuiditas (LDR), 

Utang (DER), Kebijakan Dividen.  

 

ABSTRACT 

This study aims to examine and obtain empirical data on the effect of free cash flow (FCF), 

investment opportunity set (IOS), liquidity and dividend policy of debt to the banking 

companies listed in the Stock Exchange. Sampling using purposive sampling method as 

much as 4 bank by capital owned including the book category 4 with a prescribed period of 5 

years ie 2010-2014. The research method used descriptive statistical tests and test the 

hypothesis that the logistic regression. Hypothesis testing is done by binary logistic. Results 

of regression coefficient test showed FCF, IOS, liquidity (LDR) and debt (DER) partially no 

significant effect on the distribution of dividends in divdien policy. Results of hypothesis 

testing together also showed no effect among all independent variables together with the 

dividend policy. Processing data using SPSS version 22. 

 

Keywords: Free Cash Flow (FCF), Investment Opportunity Set (IOS), Liquidity (LDR), 

debt (DER), Dividend Policy. 
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PENDAHULUAN 

Jika suatu bank mengalami 

peningkatan laba, investor mengharapkan 

penambahan dalam pembagian dividen 

tunai. Adanya peningkatan laba 

perusahaan akankah selalu berhubungan 

dengan peningkatan dalam pembagian 

dividen kepada investor ataukah membuat 

manajemen menahan laba tersebut 

sehingga investor tidak mendapatkan 

bagian dividen. Bank – bank yang 

mengalami peningkatan laba bersih akan 

memutuskan untuk meningkatkan 

pembagian dividen secara tunai kepada 

investor. Namun, fenomena yang terjadi 

tidaklah demikian. Bank Artha Graha 

mengalami peningkatan laba sejumlah 

69,47% dari tahun 2012, yakni laba tahun 

2013 sejumlah Rp 225,9 miliar tetapi Bank 

Artha Graha memutuskan untuk tidak 

membagikan dividen kepada pemegang 

saham. Bank Artha Graha hanya 

merupakan salah satu bank yang 

memutuskan tidak membagikan dividen. 

Beberapa bank juga memutuskan hal 

serupa, dimana bank tersebut memiliki 

laba bersih tetapi tidak melakukan 

pembagian dividen (www.tempo.co). 

Timbulnya fenomena pada bank 

Artha Graha tersebut dikarenakan bank 

Artha Graha menahan laba tersebut untuk 

pengembangan usaha seperti menambah 

aktiva produktif, menambah jaringan 

kantor dan menambah sistem baru. Hal ini 

mendukung teori kebijakan dividen kecil. 

Kebijakan ini didasarkan pada praktik 

bahwa laba ditahan itu sangat fleksibel 

untuk pengembangan usaha atau untuk 

menambah modal kerja. 

Pada fenomena Bank Artha Graha 

dapat disimpulkan hasil laba yang tidak 

dibagikan dalam bentuk dividen tetapi 

untuk pengembangan usaha karena pihak 

manajemen dapat melihat peluang 

investasi atau yang dikenal dengan 

Investment Opportuntiy Set (IOS). Ada 

beberapa alternatif yang dapat dilihat 

sebagai peluang investasi pada 

perbankan yaitu dalam bentuk kredit yang 

diberikan. Alternatif kedua adalah 

membelikan surat-surat berharga, baik 

dalam bentuk obligasi yang diterbitkan 

oleh perusahaan lain atau membeli surat 

utang negara. Alternatif ketiga adalah 

menempatkan sisa dana yang masih 

tersisa kepada bank lain atau dikenal 

dengan istilah antar bank aktiva, baik 

dalam bentuk call money maupun dalam 

bentuk deposito. 

Fenomena yang terjadi pada Bank 

Mandiri berhubungan dengan pembagian 

dividen. Pada tahun 2010, PT Bank 

mandiri Tbk membagikan dividen sebesar 

35% dari laba bersih yang diperoleh yaitu 

sejumlah Rp 3, 23 Triliun. Namun Direktur 

Utama Bank Mandiri saat itu, ingin 

menurunkan jumlah dividen yang 

dibagikan untuk laba tahun berikutnya. Ia 

mengatakan bahwa penurunan dividen ini 

untuk meningkatkan rasio CAR atau 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

http://www.tempo.co/
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yang ditentukan oleh BI. Meskipun pada 

akhir tahun 2011 CAR yang dicapai Bank 

Mandiri yaitu 16%. Direktur Umum PT 

Bank Mandiri Tbk, menginginkan 

peningkatan rasio CAR untuk menjaga 

penyaluran kredit pada posisi 20% 

(www.tempo.co). 

Likuiditas merupakan kemampuan 

suatu bank untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya atau kewajiban yang 

jatuh tempo dari sumber pendanaan kas, 

dan/atau asset likuid berkualitas tinggi. 

Kewajiban jangka pendek tersebut adalah 

dana pihak ketiga dalam bentuk giro, 

tabungan deposito dan antar bank pasiva. 

Penelitian Lucyanda dan Liliana (2012) 

menunjukkan hasil free cash flow 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan menurut penelitian 

Pradana dan Sanjaya (2014) free cash 

flow tidak memiliki signifikansi terhadap 

kebijakan dividen. Penelitian Putri (2012) 

menunjukkan hasil investment 

oppourtunity set memiliki signifikansi 

positif terhadap kebijakan dividen, 

sedangkan penelitian lain menunjukkan 

hasil tidak signifikan yang dilakukan oleh 

Pradana dan Sanjaya (2014) dan Ayu 

(2013).  Penelitian Sumiadji (2011) dan 

Kurniawan (2012) menunjukkan bahwa 

likuiditas memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Penelitian 

Lapolusi (2013) dan Afriyani, Safitri dan 

Aprilia (2014) menunjukkan hal sebaliknya 

dimana likuiditas tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian Putri (2012) dan Kurniawan 

(2012) menunjukan adanya pengaruh 

signifikan negatif likuiditas terhadap 

kebijakan dividen. Sedangakan penelitian 

Sumiadji (2011) dan Ayu (2013), dan 

Lapolusi (2013) menunjukkan hasil 

berbeda yaitu tidak signifikan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis 

Pengaruh Free Cash Flow, Investment 

Opportunity Set, Likuiditas dan Hutang 

Terhadap Kebijakan Dividen Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di 

BEI”. Penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi untuk menambah 

pengetahuan bagi pembaca yaitu para 

dosen, pengajar dan mahasiswa serta 

kalangan umum mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen 

dalam hal ini free cash flow, investment 

opportunity set, likuiditas dan utang.  

 

TELAAH LITERATUR DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Arus kas bersih merupakan proyeksi 

arus kas masa mendatang dimana hasil 

investasi yang dihitung dengan nilai tunai 

berdasarkan discounted rate (DR) yang 

berasal dari weighted average cost of 

capital (WACC) kemudian dibandingkan 

dengan pengeluaran investasi pada awal 

periode (Utari, Purwanti & Prawironegoro, 

2014). Arus kas bersih merupakan 

perolehan laba bersih ditambahkan 

dengan penyusutan dan amortisasi. Hal 

ini dikarenakan penyusutan dan 

amortisasi merupakan beban non-kas, 

sehingga penyusutan harus ditambahkan 

kembali ke laba bersih untuk memperoleh 

http://www.tempo.co/
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arus kas bersih (Brigham & Houston, 

2010). Setiap perusahaan yang 

membayarkan dividen kepada para 

pemegang sahamnya merupakan 

perusahaan yang sehat karena memiliki 

laba. Namun perusahaan yang 

menghasilkan laba operasional usaha nya 

lebih besar sehingga setelah laba 

dikurangi dengan pembelanjaan modal 

operasi tetap memiliki kas yang berlebih 

ini membuat para investor akan lebih 

banyak menerima dividen dalam bentuk 

kas. 

Free cash flow didefinisikan sebagai 

aliran kas bersih (neto) yang tidak 

diinvestasikan kembali karena tidak 

tersedia kesempatan investasi yang 

menguntungkan (Nizar, Muhammad A., & 

Syahrul, SE, Msi, 2011). 

Arus kas bebas atau free cash flow adalah 

arus kas yang benar–benar tersedia untuk 

dibayarkan kepada investor (pemegang 

saham dan pemilik utang), setelah 

perusahaan menetapkan untuk 

melakukan investasi dalam bentuk aset 

tetap, produk baru, dan modal kerja yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan 

operasi yang sedang berjalan (Brigham & 

Houston, 2010). Maka arus kas bebas 

merupakan kas yang masih ada dan sisa 

dari laba operasi perusahaan yang sudah 

dikurangi pajak dan dikurangi investasi. 

Investasi yang dimaksudkan adalah 

investasi dalam bentuk modal kerja dan 

aset tetap. Pada perusahaan perbankan 

investasi yang dilakukan yaitu 

menempatkan dana dari hasil laba 

tersebut kepada pihak bank lainnya, 

seperti menginvestasikan modalnya 

dalam bentuk deposito, membeli saham 

atau membeli obligasi bank lainnya. 

Kemudian investasi aset tetap yang 

dilakukan bank yaitu membeli peralatan 

mesin, membeli gedung atau menyewa 

gedung untuk membuka cabang bank di 

tempat lain. Laba yang tersisa dalam 

bentuk kas inilah diberikan kepada para 

investor sebagai bentuk pembayaran 

dividen kas. 

Menurut Myer (1997) dalam Natalia 

(2013) mengenai pengertian investment 

opportunity set (IOS) merupakan: 

“kombinasi antara aktiva yang dimiliki 

(asset in place) dan pilihan investasi di 

masa yang akan datang dengan NPV 

postif” (hlm 9). Gaver dan Gaver (1993) 

berpendapat bahwa IOS merupakan nilai 

perusahaan yang tergantung pada 

pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan 

manajemen dimasa yang akan datang 

dimana saat ini masih sebagai berbagai 

pilihan invetasi dimana memiliki peluang 

untuk menghasilkan return yang lebih 

besar (Natalia, 2013). Kesempatan 

investasi atau Investment Opportunity Set 

(Hartono, 2003:58) dalam Ayu (2013) 

menyatakan sebagai berikut: “kesempatan 

investasi atau investment opportunity set 

menggambarkan tentang peluang 

investasi atau luasnya kesempatan bagi 

perusahaan”. Berdasarkan definisi diatas 

menurut Ahmad (2009) dalam Ayu (2013): 

“pilihan investasi ini merupakan suatu 

kesempatan untuk berkembang, namun 
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sebagian perusahaan tidak dapat 

melaksanakan semua kesempatan 

investasi di masa yang akan datang”.  

Maka investment opportunity set dapat 

diartikan sebagai peluang investasi yang 

ada saat ini dengan aset yang dimiliki 

perusahaan dimana diharapkan 

menghasilkan return yang lebih besar 

untuk masa mendatang. Pengaruh IOS 

atau Investment Opportunity Set terhadap 

kebijakan dividen dilihat dari dua posisi 

yaitu posisi dari peluang pertumbuhan 

investasi dan potensi mempercepat atau 

menunda proyek. Posisi dari peluang 

pertumbuhan yaitu ketika ada peluang 

investasi terbuka maka manajemen akan 

mengurangi besaran pembayaran dividen 

kas. Hal itu berarti laba ditahan oleh 

perusahaan meningkat, hal–hal lain 

dianggap konstan, rasio kecukupan 

hutang perusahaan sudah tidak aman 

atau menarik (Gumanti, T. A., 2013).  

Kesempatan investasi dilihat dari 

sisi perbankan sejalan dengan fungsi 

bank yaitu menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Suatu bank akan melihat 

peluang investasi yang ada untuk 

penyaluran dana kepada pihak yang 

bukan hanya kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana tetapi juga yang 

dapat memberikan keuntungan serta 

dapat menigkatkan laba yang akan 

diperoleh.  

Ketika bank lain menawarkan suku bunga 

yang lebih tinggi untuk investasi modal 

baik dalam bentuk deposito, obligasi yang 

diberikan bank atau pihak lain tersebut 

kepadanya. Hal tersebut merupakan 

peluang investasi yang menjadi dasar 

pertimbangan manajemen suatu bank 

untuk melakukan investasi kepada bank 

atau pihak tersebut. Hal ini dikarenakan 

pengalihan dana untuk investasi tersebut 

lebih menguntungkan dan akan menaikan 

dividen yang dapat diberikan bank kepada 

pemegang saham pada masa mendatang. 

Menurut Nizar & Syahrul (2011) Likuiditas 

memiliki arti: 1) “ciri suatu surat berharga 

atau komoditi dengan posisi unit dalam 

peredaran yang cukup banyak sehingga 

memungkinkan adanya transaksi dalam 

jumlah besar tanpa mengakibatkan 

penurunan harga yang berarti”, 2) 

“kemampuan suatu perusahaan dimana 

setiap aktiva yang dimiliki dapat 

dikonversikan menjadi uang tunai/kas”. 

Pengukuran likuiditas menggunakan 

rasio likuiditas dengan menggunakan loan 

deposito ratio. Loan deposito ratio 

merupakan suatu pengukuran yang 

menunjukkan giro, tabungan dan deposito 

yang digunakan untuk pemenuhan 

pinjaman yang diajukkan oleh nasabah 

(Latumaerissa, 2014). Berikut perhitungan 

untuk mengukur besarnya rasio LDR 

LDR =  

Sumber dana perusahaan terdiri dari 

sumber dana internal dan eksternal. 

Sumber dana eksternal sebuah 

perusahaan terdiri dari hutang atau 

pinjaman yang berasal dari pihak luar.  

Leverage perusahaan berhubungan 

dengan pembiayaan investasi 
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menggunakan utang. Rasio utang 

terhadap harta idealnya 40%. Leverage 

perusahaan juga tergantung kondisi 

ekonomi suatu negara. Jika perekonomian 

dalam kondisi baik maka penggunaan 

leverage tinggi diharapkan dapat 

menghasilkan laba operasi yang tinggi 

juga. Namun jika perekonomian dalam 

kondisi kurang baik maka sebaiknya 

leverage menggunakan utang rendah 

karena akan mengurangi beban bunga 

atas pinjaman. 

Pengukuran yang dihitung untuk 

pendanaan melalui utang ini berdasarkan 

rasio utang atau debt to equity ratio. Maka 

ukuran perhitungan untuk menentukan 

utang menurut Utari, Purwanti dan 

Prawironegoro (2014) sebagai berikut: 

 Debt Equity Ratio (DER) = 

. 

Teori burung di tangan menurut Gordon, 

1959; Walter, 1963 dan Lintner, 1963. 

“Investor lebih menyukai dividen tunai 

daripada dijanjikan adanya imbal hasil 

atas investasi (capital gain) di masa yang 

akan datang, karena menerima dividen 

tunai merupakan bentuk dari kepastian 

yang berarti mengurangi risiko” (hlm 8).  

1. Teori sinyal menurut Bhattaracharya, 

1979; John dan William, 1985.  

“Dividen akan mengurangi 

ketimpangan informasi (asymmetric of 

information) antara manajemen dan 

pemegang saham dengan 

menyiratkan informasi privat tentang 

prospek masa depan  

2. Teori preferensi pajak menurut Elton 

ddan Gruber, 1970; Miller dan 

Scholes, 1979. “Investor atau 

pemegang saham lebih menyukai 

perusahaan yang membagi dividen 

sedikit karena jika dividen yang 

dibayarkan tinggi, maka beban pajak 

yang harus ditanggung oleh investor 

atau pemegang saham juga akan 

tinggi”  

3. Teori efek klien menurut Jensen dan 

Meckling, 1976; Easterbrool, 1984. 

“Adanya perbedaan dalam besaran 

dividen yang dibagikan akan 

membentuk klien yang berbeda – 

beda juga”. Teori Keagenan menurut 

Jensen dan Meckling, 1976; 

Easterbrool, 1984. “Dividen membantu 

mengurangi biaya keagenan terkait 

dengan pemisahan kepemilikan dan 

kendali atas perusahaan”. 

Brigham dan Houston (2009:463) 

menyatakan bahwa untuk suatu 

perusahaan tertentu, rasio pembayaran 

dividen optimal (optimal payout ratio) 

merupakan fungsi dari empat faktor yaitu 

pendapat manajemen tentang preferensi 

investor untuk dividen dibandingkan 

dengan capital gain, (2) peluang investasi 

perusahaan, (3) target struktur modal 

perusahaan dan (4) ketersedian modal 

dan biaya modal eksternal. Faktor–faktor 

ini yang digabungkan dalam apa yang kita 

sebut sebagai model dividen residual. 

Pertama, dalam model ini, diasumsikan 

bahwa investor tidak peduli antara 

dividend dan capital gain. Perusahaan 
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mengikuti empat langkah untuk 

membangun target rasio pembayaran 

dividen yaitu: (1) menentukan anggaran 

modal optimal, (2) sesuai dengan target 

struktur modal , menentukan jumlah 

ekuitas yang dibutuhkan untuk membiayai 

anggaran tersebut, (3) menggunakan 

saldo laba untuk memenuhi persyaratan 

ekuitas sedapat mungkin, dan (4) 

membayar dividen hanya jika pendapatan 

yang lebih tersedia daripada yang 

dibutuhkan untuk mendukung anggaran 

modal yang optimal. Residu menyiratkan 

“sisa”, dan kebijakan residu menyiratkan 

bahwa dividen dibayarkan dari “sisa” atau 

“saldo” laba”. 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Free Cash Flow dengan Kebijakan 

Dividen  

Aliran kas bebas merupakan jumlah 

kas yang masih ada setelah digunakan 

untuk kegiatan operasional. Semakin 

banyak jumlah kas yang ada pada 

manajemen perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat pembayaran 

dividen tunai kepada pemegang saham. 

Kas dalam jumlah banyak ini tentu 

mempermudah pembayaran dividen 

kepada pemegang saham karena 

diimbangi dengan kemampuan 

perusahaan yang memiliki kas berlebih 

yang masih sisa atau kas bebas.  

Semakin tinggi free cash flow 

menandakan bahwa jumlah kas yang ada 

pada manajemen besar sehingga kas 

yang berasal dari laba tersebut dapat 

dibagikan kepada pemegang saham. 

Jumlah dividen yang dibagikan pun lebih 

besar jumlahnya seiring dengan kas 

bebas yang ada pada perusahaan.  Hal ini 

tentu menunjukan pengaruh positif free 

cash flow terhadap kebijakan dividen.  

Ha1: Terdapat pengaruh antara free 

cash flow terhadap kelompok 

kebijakan dividen yang tidak 

membagikan dividen dan 

kelompok yang membagikan 

dividen perusahaan perbankan 

yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Investment Opportunity Set dengan 

Kebijakan Dividen 

Investment opportunity set pada 

penelitian ini adalah IOS berdasarkan 

investasi. Dimana tingkat investasi yang 

ada pada perusahaan dilihat dari aset 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

Perusahaan meningkatkan investasi yang 

berdampak pada aset yang dimiliki 

perusahaan. Investasi dilakukan apabila 

perusahaan memiliki laba bersih yang 

dialokasikan untuk peningkatan investasi 

dibandingkan dengan pembayaran dividen 

tunai. Semakin tinggi investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan akan 

mengurangi pembayaran dividen tunai 

kepada para pemegang saham. Pilihan 

perusahaan untuk meningkatkan kegiatan 

investasi dikarenakan laba yang 

digunakan untuk investasi akan 

menghasilkan laba yang lebih besar di 

masa mendatang dari pada laba yang 

tidak digunakan untuk investasi melainkan 
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laba yang dibagikan dalam bentuk dividen 

tunai. Maka investment opportunity set ini 

memiliki hubungan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

Ha2:Terdapat pengaruh antara 

investment opportunity set 

terhadap kelompok kebijakan 

dividen yang tidak membagikan 

dividen dan kelompok yang 

membagikan dividen oleh 

perbankan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Likuiditas dengan Kebijakan Dividen  

Likuiditas dimana kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan membayar utang–

utang dengan kas yang ada. Likuiditas 

berhubungan dengan adanya 

ketersediaan kas. Jika perusahaan tidak 

mampu menyediakan kas melalui sumber 

pendanaan internal maka perusahaan 

membiayai dengan sumber eksternal. Jika 

kewajiban jangka pendek terpenuhi maka 

pembayaran dividen tidak akan terhambat 

mengingat masih adanya kas tersedia. 

Namun penundaan pemenuhan jangka 

pendek dikarenakan perusahaan 

mengalami likuiditas mempengaruhi 

penundaan pembayaran dividen.  

Likuiditas yang berhubungan dengan 

kemampuan perusahaan dalam 

pemenuhannya, dilihat dari ketersediaan 

kas serta asset–asset yang likuid yang 

mampu dijual untuk membayarkan 

kewajiban yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Jika suatu perusahaan memiliki 

asset- asset likuid dan ketersediaan kas 

maka pembayaran dividen akan lancar, 

tidak tertunda maupun tidak menurun. 

Maka tingkat likuiditas yang tinggi akan 

meningkatkan pembayaran dividen dalam 

bentuk tunai. Likuiditas memiliki pengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen.  

Ha3:Terdapat pengaruh antara 

likuiditas terhadap kelompok 

kebijakan dividen yang tidak 

membagikan dividen dan kelompok 

yang membagikan dividen 

perusahaan perbankan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia. 

4.  Utang dengan Kebijakan Dividen 

Utang yang dimiliki perusahaan baik 

jangka waktu pendek maupun jangka 

panjang akan membuat perusahaan untuk 

mengembalikan jumlah utang yang 

dipinjam. Perusahaan akan membayarkan 

jumlah utang yang dipinjam beserta bunga 

yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini 

tentu akan mengurangi alokasi laba bersih 

yang seharusnya dibagikan dalam bentuk 

dividen tunai kepada pemegang saham. 

Semakin tinggi utang yang dimiliki 

perusahaan semakin banyak juga kas 

yang dikeluarkan untuk pembayaran 

utang. Maka utang memiliki pengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen.  

Ha4: Terdapat pengaruh antara utang 

terhadap kelompok kebijakan 

dividen yang tidak membagikan 

dividen dan kelompok yang 

membagikan dividen oleh 

perusahaan perbankan yang 



9 
 

terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan karateristik data yang 

diteliti penelitian ini diklasifikasikan ke 

dalam penelitian kasual komparatif 

(Causal-Comparative Research) yaitu tipe 

penelitian dengan karateristik masalah 

berupa hubungan sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih, yang pada penelitian 

ini menjelaskan hubungan sebab akibat 

antara free cash flow, investment 

opportunity set, likuiditas, utang dan 

kebijakan dividen.  

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan go public 

yang termasuk dalam kategori 

perusahaan perbankan umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2010–2014 serta bank yang 

termasuk dalam kategori modal buku 4 

per maret 2014 yaitu sejumlah 4 bank. 

Bank yang berdasarkan modal buku 4 

yaitu Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI dan 

Bank Mandiri.  

Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah:Variabel  

Dependen (Y) = Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen merupakan suatu 

keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau 

akan dimasukkan ke dalam laba ditahan 

guna pembiayaan investasi di masa 

mendatang. Kebijakan dividen pada 

penelitian ini diteliti berdasarkan apakah 

manajemen pada perbankan membagikan 

dan membayarkan dividen dalam bentuk 

kas setiap tahun kepada investor. Maka 

kebijakan dividen diteliti menggunakan 

dummy variabel. Dummy variabel 

dilakukan dengan pengukuran jika 

perbankan tidak membagikan dividen kas 

pada tahun yang telah ditetapkan maka 

diberikan kode 0, dan jika perbankan 

membagikan dividen pada tahun yang 

telah ditetapkan maka diberikan kode 

Variabel Independen (X)  

Variabel Independen merupakan variabel 

bebas yang mempengaruhi variabel 

terikat.  Variabel ini dapat berdiri sendiri 

dan tidak selalu tergantung dengan 

variabel lainnya. Pada penilitian ini 

ditentukan jumlah variabel bebas yaitu 

empat variabel. Berikut ini variabel-

variabel bebas yaitu: 

a. Variabel Independen (X1): Free Cash 

Flow  

Free cash flow yang digunakan 

sebagai variabel penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui besarnya arus kas 

bebas atau jumlah kas yang masih sisa 

dan dimiliki oleh manajemen perusahaan. 

FCF ini dihitung berdasarkan arus kas 

bersih operasi yang kemudian dikurangi 

dengan belanja modal perusahaan seperti 

pembelian aktiva tetap perusahaan. 

Namun secara bertahap free cash flow 

atau arus kas bebas ini dihitung 

berdasarkan EAT, akumulasi depresiasi 

atau amortisasi, delta perubahan modal, 

akumulasi pengeluaran dana untuk 
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investasi yang ada dalam laporan 

keuangan perusahaan. Rumus yang 

menjadi ukuran perhitungan:  

FCF=

 

FCF = Arus kas bersih operasi 

– Belanja Modal 

b. Variabel Independen (X2): 

Investment Opportunity Set  

Investment Opportunity Set 

merupakan suatu peluang usaha yang 

dilihat oleh perusahaan sehingga 

melakukan suatu investasi untuk 

mengembangkan usahanya dengan 

membeli aset tetap. Pembelian aset 

tetap ini merupakan suatu modal yang 

dikeluarkan yang disebut dengan capital 

expenditure.  

IOS diukur dengan Capital Expenditure 

to Book Value Asset (CAPBVA). Maka 

perhitungan IOS menggunakan rumus:  

 CAPBVA= 

 

c. Variabel Independen (X3):Likuiditas  

Likuiditas yang merupakan 

kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas 

suatu bank dilihat dari bagaimana bank 

dapat memenuhi kebutuhan dana 

jangka pendeknya. Pada penelitian ini 

likuiditas bank dilihat dari tingkat rasio 

pinjaman kepada nasabah atau Loan 

Deposito Ratio.  

Loan Depostio Ratio = 

 

d. Variabel Independen (X4): Utang  

Utang merupakan pendanaan 

dari pihak eksternal. Bank memenuhi 

kebutuhan modal nya dari pinjaman 

kepada lembaga luar dan masyarakat 

luar. Maka pengukuran rasio utang 

terhadap modal menggunakan rumus: 

   Debt Equity Ratio = . 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan 

memberikan gambaran terhadap data-

data pada variabel penelitian yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini. Nilai 

minimum merupakan titik terendah untuk 

setiap variabel, sedangkan nilai 

maksimum merupakan nilai tertinggi untuk 

setiap variabel dalam penelitian. Nilai 

mean merupakan nilai rata-rata dari setiap 

variabel yang diteliti. Standar deviasi 

merupakan sebaran data yang digunakan 

dalam penelitian. 
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Tabel 1 

 Uji Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

     

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS versi 22 

Berdasarkan hasil dari data di atas maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan peneliti bahwa nilai rata-rata 

Free Cash Flow (FCF) dari 4 

perbankan yang berdasarkan 

kepemilikan modal buku 4  pada 

periode 2010-2014, yang diteliti 

sebagai sampel yaitu sebesar 

1019,2184 serta memiliki standar 

deviasi sebesar 2,11420. Nilai 

terendah sebesar -45484,09 yang 

terdapat pada bank BRI pada kuartal 

pertama di tahun 2011. Sedangkan 

nilai tertinggi sebesar 81865,36 yang 

dimiliki oleh bank BRI pada kuartal ke 

4 pada tahun 2014. 

b. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan peneliti bahwa nilai rata- 

rata Investment Opportunity Set (IOS) 

dari 4 bank yang memiliki modal 

berdasarkan buku 4 pada periode 

2010-2014, yang diteliti sebagai 

sampel yaitu sebesar 0,0231 dengan 

standar deviasi sebesar 0,88823. Nilai 

terendah yang dimiliki sebesar -7,69 

oleh bank BCA pada kuartal ketiga 

tahun 2010. Sedangkan nilai tertinggi 

yang diperoleh sebesar 1,25 yang 

berasal dari bank Mandiri kuartal ke-4 

pada tahun 2010. 

c. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan peneliti bahwa nilai rata- 

rata Likuiditas (LDR) dari 4 bank yang 

memiliki modal berdasarkan buku 4 

pada periode 2010-2014, yang diteliti 

sebagai sampel yaitu sebesar 75,6956 

dengan standar deviasi sebesar 

11,20628. Nilai terendah yang dimiliki 

sebesar 48,37oleh bank BCA pada 

kuartal pertama tahun 2010. 

Sedangkan nilai tertinggi yang 

diperoleh sebesar 93,09 yang berasal 

dari bank BRI kuartal pertama pada 

tahun 2012. 

d. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan peneliti bahwa nilai rata- 

rata Utang (DER) dari 4 bank yang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

FCF 
80 

-
45484,09 

81865,36 
1019,218

4 
20780,9811

5 
IOS 80 -7,69 1,25 ,0231 ,88823 

LDR 80 48,37 93,09 75,6956 11,20628 

DER 80 559,06 1034,98 741,7533 114,13426 

DPR 80 ,00 1,00 ,3500 ,47998 

Valid N 
(listwise) 

80     
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memiliki modal berdasarkan buku 4 

pada periode 2010-2014, yang diteliti 

sebagai sampel yaitu sebesar 

741,7533 dengan standar deviasi 

sebesar 114,13426. Nilai terendah 

yang dimiliki sebesar 559,06 oleh bank 

BNI pada kuartal ke-4 tahun 2014. 

Sedangkan nilai tertinggi yang 

diperoleh sebesar 1034,98 yang 

berasal dari bank BNI kuartal kedua 

pada tahun 2010. 

e. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan peneliti bahwa nilai rata- 

rata DPR dari 4 bank yang memiliki 

modal berdasarkan buku 4 pada 

periode 2010-2014 yang diteliti 

sebagai sampel yaitu sebesar 3500 

dengan standar deviasi sebesar 

47998. Sedangkan nilai terendah 

adalah dengan kode dummy 0 yaitu 

untuk bank- bank yang tidak 

membagikan dividen pada kuartal 

setiap tahunnya dan untuk nilai 

tertinggi adalah dengan kode 1 untuk 

bank-bank yang membagikan dividen 

baik secara interim maupun dividen 

final.  

Ujian Koefisien Regresi  

Tabel 2 menunjukkan hasil 

pengujian dengan regresi logistik yang 

menunjukkan nilai signifikansi keempat 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan pengujian 

persamaan regresi logistik tersebut maka 

diperoleh model regresi logistik sebagai 

berikut:  

Ln  = -126+ 0.000 FCF + 2.547 IOS 

– 0.028 LDR + 0.002 DER + ε 

 

Keterangan:  

Ln   = simbol yang menunjukan 

pembagian dividen kas setiap tahun 

FCF= Arus Kas Bebas (free cash flow) 

IOS= Investment Opportunity Set  

LDR= Tingkat Likuiditas 

DER= Tingkat Hutang 

α = Konstanta 

b1-b4= Koefisien Regresi 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Koefisien Regresi 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a FCF ,000 ,000 ,143 1 ,705 1,000 

IOS 2,547 2,210 1,328 1 ,249 12,765 

LDR -,028 ,026 1,104 1 ,293 ,973 

DER ,002 ,002 ,496 1 ,481 1,002 

Constant -,126 3,370 ,001 1 ,970 ,882 

Sumber: hasil pengolahan SPSS versi 22 

Koefisien dalam model logit menunjukkan 

perubahan dalam logit sebagai akibat 

perubahan satuan independen. Analisis 

yang tepat untuk koefisien ini tentunya 

tergantung pada kemampuan 

menempatkan arti dari perbedaan antara 

dua logit. Oleh karena itu dalam model 

logit, dikembangkan pengukuran yang 
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dikenal dengan nama odds ratio. Odss 

ratio untuk masing- masing variabel 

ditampilkan oleh SPSS sebagimana 

terlihat pada table 2 pada kolom Exp(B).  

1) Hipotesis Alternatif pertama (Ha1) yaitu 

variabel free cash flow (FCF). 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

logistik, terlihat bahwa FCF memiliki nilai 

koefisien regresi positif sebesar 0,000 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,705. 

Tingkat signifikansi lebih besar dari 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. 

Maka dapat dikatakan bahwa Ha1 ditolak 

atau Ho diterima. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

antara free cash flow terhadap kelompok 

kebijakan dividen yang tidak membagikan 

dividen dan kelompok yang membagikan 

dividen pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI. Interpretasi dari nilai exp 

(B) adalah pengaruh variabel tertentu 

terhadap berapa kali peluang data akan 

dikatagorikan FCF dengan nilai 

exp.(B)=1.000, artinya meningkatnya nilai 

FCF satu satuan, akan meningkatkan 

odds ratio sebesar 1.00. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ketika FCF meningkat, 

maka peluang data untuk dikatagorikan 

sebagai Membagi Dividen (dalam hal ini 

kode=1) akan menjadi 1.000 kali, tetapi 

dalam kasus ini tidak signifikan, karena 

nilai signifikansi sebesar 0.705 > 0.05.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Lapolusi (2013) dan Pradana & 

Sanjaya (2014) yang menemukan bukti 

empiris bahwa free cash flow tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen.  

Hal ini disebabkan oleh arus kas 

yang ada di dalam perusahaan perbankan 

terus berputar dan hampir tidak pernah 

kelebihan atau sisa kas pada suatu 

manajemen perbankan. Perbankan 

bergerak dalam sektor jasa yang 

menyalurkan dana dan menghimpun dana 

yang selalu berhubungan dengan uang. 

Oleh karena itu, bank yang memiliki kas 

berlebih cenderung akan meminjamkan 

kepada bank yang memiliki kas kurang 

dalam pemenuhan kebutuhan nasabah 

yang biasa disebut “call money”.  

Kelebihan kas yang dimiliki oleh bank 

dialokasikan untuk memenuhi keajiban 

penyediaan minimum untuk pemenuhan 

modal yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Oleh karena itu kas selalu 

mengalami perputaran dimana kas yang 

berlebih digunakan untuk meningkatkan 

rasio CAR atau KPMM dan juga kas yang 

ada harus digunakan untuk kegiatan 

operasional bank seperti menyalurkan 

kembali kas yang ada kepada 

masyarakat. Maka tujuan utama dari kas 

yang berada di tangan manajemen bukan 

untuk meningkatkan jumlah pembagian 

dividen melainkan lebih kepada 

peningkatan kinerja suatu bank.  

Dengan demikian, hasil tersebut tidak 

mendukung logika teori dalam penelitian 

ini. Kesimpulannya bahwa tinggi 

rendahnya free cash flow (FCF) yang 

dimiliki oleh suatu bank tidak memiliki 

signifikansi terhadap pembagian dividen 
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dalam kebijakan dividen kas suatu 

perusahaan perbankan. Maka pengaruh 

free cash flow yang tidak signifikan ini 

mendukung alternatif kebijakan dividen 

kecil. Kebijakan ini didasarkan pada 

praktik bahwa laba ditahan itu sangat 

fleksibel untuk pengembangan usaha atau 

untuk menambah modal kerja”. 

2) Hipotesis Alternatif pertama (Ha2) yaitu 

variabel investment opportunity set 

(IOS).  

Berdasarkan hasil analisis regresi 

logistik, terlihat bahwa IOS memiliki nilai 

koefisien regresi positif sebesar 2,547 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,249.  

Tingkat signifikansi lebih besar dari 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. 

Maka dapat dikatakan bahwa Ha2 ditolak 

atau Ho2 diterima. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

antara investment opportunity set (IOS) 

terhadap kelompok kebijakan dividen 

yang tidak membagikan dividen dan 

kelompok yang membagikan dividen pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI. Interpretasi dari nilai exp(B) adalah 

pengaruh variabel tertentu terhadap 

berapa kali peluang data akan 

dikatagorikan. IOS dengan nilai 

exp.(B)=12.765, artinya meningkatnya 

nilai IOS  satu satuan, akan meningkatkan 

odds ratio sebesar 12.765.  Atau dengan 

kata lain, dengan meningkatnya IOS maka 

peluang data untuk dikatagorikan sebagai 

Membagi Dividen (dalam hal ini kode=1) 

akan menjadi 12.765 kali, tetapi dalam 

kasus ini tidak signifikan, karena nilai 

signifikansi sebesar 0.249> 0.05. 

Maka berdasarkan hasil regresi 

logistik diatas tidak mendukung logika 

teori yang terdapat dalam penelitian ini. 

Hasil ini memiliki hasil yang sama dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ayu (2013), Natalia (2013), dan 

Pradana& Sanjaya (2014) yang memiliki 

bukti empiris bahwa investment 

opportunity set tidak memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen dalam hal ini 

pembagian dividen kas oleh perbankan.  

IOS yang diproksikan menggunakan 

capital expenditure (CAPBVA) tidak 

memiliki signifikansi terhadap pembagian 

dividen pada perusahaan perbankan 

dikarenakan bahwa sektor perbankan 

berbeda dengan sektor manufkatur. Hal 

ini berarti investasi yang besar dalam 

aktiva tetap tidak akan meningkatkan 

dividen yang dibagikan kepada investor.  

 Tingkat peluang investasi bank 

tidak dilihat dari peningkatan aktiva tetap 

yang dimiliki oleh bank. Hal ini 

dikarenakan kepemilikan aktiva tetap 

dalam suatu bank tidak menghasilkan 

laba bagi bank. Bank merupakan sektor 

jasa yang menawarkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit untuk 

memenuhi tujuannya sebagai penyalur 

dana. Maka berdasarkan hasil tidak 

signifikannya IOS terhadap pembagian 

dividen mendukung aternatif kebijakan 

dividen kecil. Alternatif kebijakan dividen 

kecil dimana laba ditahan sangat fleksibel 
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dalam pengembangan usaha cocok untuk 

perusahaan perbankan.  

3) Hipotesis Alternatif pertama (Ha3) yaitu 

variabel likuiditas atau LDR. 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

logistik, terlihat bahwa LDR memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 0,28 dan 

memiliki hubungan negatif terhadap 

kebijakan dividen. LDR memiliki 

signifikansi lebih besar dari signifikansi 

yang ditetapkan sebesar 0,05  yaitu 

sebesar 0, 293. Maka dapat dikatakan 

bahwa Ha3 ditolak atau Ho3 diterima. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh antara likuiditas (LDR) terhadap 

kelompok kebijakan dividen yang tidak 

membagikan dividen dan kelompok yang 

membagikan dividen pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN  

Penelitian ini membahas mengenai 

pengaruh Free Cash Flow, Investment 

Opportunity Set, Likuiditas dan Hutang 

Terhadap Kebijakan Dividen Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di 

BEI”. 

Berdasarkan analisis yang diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan:  

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara free cash flow (X1) terhadap 

kebijakan dividen perusahaan 

perbankan (Y) yang dibuktikan dengan 

nilai koefisien regresi positif sebesar 

0,000 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,705. Tingkat signifikansi 

lebih besar dari signifikansi yang 

ditetapkan sebesar 0,05. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Ita Lapolusi (2013) dan Pradana & 

Sanjaya (2014) yang memiliki bukti 

empiris bahwa free cash flow tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara likuiditas (LDR) (X3) terhadap 

kebijakan dividen perusahaan 

perbankan (Y) yang dibuktikan dengan 

hasil nilai koefisien regresi sebesar 

0,28 dan  memiliki hubungan  negatif 

terhadap kebijakan dividen. LDR 

memiliki signifikansi lebih besar dari 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 

0,05  yaitu sebesar 0, 293. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Lapolusi (2013) 

dan Afriani, Safirti & Aprilia (2014) yang 

memiliki bukti empiris bahwa likuiditas 

(loan to deposit ratio) tidak memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen 

dalam hal ini pembagian dividen. 

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara hutang (debt equity ratio) (X4) 

terhadap kebijakan dividen perusahaan 

perbankan (Y). Hal ini dibuktikan 

dengan hasil nilai koefisien regresi 

sebesar 0,002 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,481 > 0,05. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sumiadji 

(2011), Ayu (2013), Lapolusi (2013) 

dan Afriani, Safirti & Aprilia (2014) yang 
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memiliki bukti empiris bahwa hutang 

(DER) tidak memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen dalam hal 

ini pembagian dividen oleh perbankan 

4. Berdasarkan hasil uji Omnibus 

menunjukkan bahwa free cash flow, 

investment opportunity set, likuiditas 

dan hutang secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen perusahaan 

perbankan. 

SARAN 

Hasil penelitian yang menunjukkan 

tidak signifikannya variabel FCF, IOS, 

LDR dan DER terhadap kebijakan dividen 

secara parsial maupun secara bersama-

sama. Maka peneliti menyarankan bahwa 

untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen tidak 

berasal dari variabel-variabel diatas. Hal 

ini mengingat betapa kecil prosentase 

keempat variabel tersebut mewakili faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen dikarenakan adanya kesamaan 

pada keempat variabel yaitu berhubungan 

dengan kas atau aset lancar.  

Kebijakan dividen lebih 

dipengaruhi secara signifikan oleh 

besarnya laba atau profitabilitas. 

Kebijakan dividen lebih dpengaruhi oleh 

hal-hal yang bersifat peraturan. Hal ini 

dikarenakan kebijakan biasanya 

ditentukan oleh faktor internal perusahaan 

seperti para pemangku kepentingan 

terutama pemegang saham dan 

manajemen perusahaan. Dalam hal ini 

kebijakan dividen selalu berdasarkan 

Rapat Umum Pemegang Saham.  Peneliti 

menyarankan juga untuk menggunakan 

variabel lain seperti harga saham, laba 

per saham dan tingkat profitabilitas.  
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