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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kumar dan Sharma (1998) menyatakan terdapat 3 tujuan utama suatu entitas 

bisnis, yaitu maksimalisasi keuntungan, maksimalisasi return dan maksimalisasi 

kesejahteraan. Tujuan pertama dan kedua pada dasarnya mirip karena berbasis 

pada keuntungan yang diperoleh atas pengeluaran yang telah dilakukan, seperti 

net margin, return on investment, earnings per share, dan parameter pengukuran 

lainnya yang dapat dilihat dari neraca dan laba rugi perusahaan. Tujuan ketiga 

menurut Solomon Ezra (Ezra 1963, diacu dalam Kumar dan Sharma 1998) adalah 

tujuan akhir (ultimated goal) dari suatu entitas bisnis. Pernyataan Ezra (1963) 

dikonfirmasi Van Horne (1974) yang menyatakan bahwa tujuan suatu entitas 

bisnis adalah untuk memaksimalisasi nilainya kepada para pemegang saham, 

dimana nilai tersebut dicerminkan oleh nilai pasar saham perusahaan dan nilai 

pasar itu mencerminkan keputusan investasi, pembiayaan dan dividen perusahaan. 

Penilaian saham selalu menjadi topik menarik banyak penelitian keuangan 

karena selain menjadi parameter efektivitas investasi, penilaian saham melibatkan 

berbagai pendekatan, metode dan analisis penilaian. Pada hakekatnya pencarian 

difokuskan pada nilai wajar yang menunjukkan nilai intrinsik saham itu sehingga 

memudahkan pengambilan keputusan bagi investor. Pembentukan nilai saham 

tidak lepas dari informasi yang tersedia di pasar modal dan diskusi mengenai 

informasi di pasar modal selalu dikaitkan dengan dikotomi dua landasan teori 

keuangan yaitu rational theory dengan efficient market hypothesis dari Fama 

(1970) dan behavioural finance dengan prospect theory dari Kahneman and  

Tversky (1979). Penelitian untuk menguji kedua landasan teori tersebut banyak 

dilakukan dengan hasil yang beragam namun pada umumnya sepakat bahwa 

informasi berperan penting dalam pembentukan nilai saham, bergantung pada 

parameter-parameter yang membentuknya.    

Sensitivitas terhadap informasi bergantung pada karakteristik investornya. 

Investor yang rasional membutuhkan informasi yang lengkap dan menyeluruh 

dalam pengambilan keputusannya, sedangkan pendekatan heuristik lebih banyak 
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dilakukan investor berorientasi jangka pendek (short-term traders) karena mereka 

tidak memiliki cukup waktu untuk mengolah informasi yang mereka terima untuk 

mengambil keputusan (Purnomo 2009). Sensitivitas terhadap informasi juga 

dipengaruhi oleh jenis investor yang berhubungan dengan risiko. Investor dengan 

karakter risk averse biasanya memiliki toleransi risiko rendah sehingga investasi 

akan lebih banyak pada instrumen berpendapatan tetap dibandingkan pada saham, 

sedangkan investor dengan karakter risk neutral memiliki keseimbangan investasi 

antara saham dan instrumen berpendapatan tetap, dan untuk investor dengan 

karakter risk taker cenderung memilih investasi saham dibandingkan dengan 

instrumen berpendapatan tetap (Manurung 2009). 

Pertanyaan besar yang muncul adalah informasi apa yang dibutuhkan oleh 

para pelaku pasar modal. Mengacu pada Fama (1970), kandungan informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan bentuk pasar efisien yang dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu bentuk lemah (weak form), bentuk setengah kuat (semi-strong form) dan 

bentuk kuat (strong form). Pada pasar efisien dengan bentuk lemah, seluruh harga 

sahamnya hanya mencerminkan informasi historis sehingga investor tidak dapat 

menggunakan informasi historis tersebut untuk memperoleh abnormal return. Pada 

pasar efisien dengan bentuk setengah kuat, seluruh harga sahamnya mencerminkan 

informasi yang dipublikasikan seperti earning dan dividen sehingga investor hanya 

dapat menggunakan informasi yang dipublikasi untuk memperoleh abnormal return 

dalam jangka waktu relatif pendek yaitu sekitar tanggal publikasi. Pada pasar efisien 

dengan bentuk kuat, seluruh harga sahamnya mencerminkan informasi yang tersedia 

di pasar, baik informasi yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

sehingga investor tidak dapat memperoleh abnormal return. 

Pengelompokan bentuk pasar efisien oleh Fama (1970) mendorong banyak 

penelitian melakukan pengujian bentuk pasar efisien pada berbagai pasar modal, 

termasuk di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian di BEI menggunakan sumber 

data seperti rasio keuangan, return saham periode lalu dan pengumuman dividen  

untuk menguji korelasinya dengan risiko sistematis (beta) dalam rangka menilai 

bentuk pasar efisien BEI. Hasil penelitian ternyata beragam, sebagai contoh, 

Rachmania (2009) menunjukkan hanya variabel asset growth yang mempunyai 

hubungan signifikan dengan beta saham dan secara keseluruhan laporan keuangan 

belum bisa digunakan sepenuhnya sebagai sumber informasi yang diandalkan 
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investor, sedangkan Sa’adah (2008) membuktikan rasio keuangan, khususnya 

total aset berpengaruh signifikan terhadap beta saham perbankan. Penelitian jauh 

sebelumnya seperti Affandi dan Utama 1998 dalam Manurung 2009 dan Jasmina 

1999 dalam Manurung 2009 menyimpulkan bahwa Bursa Efek Jakarta belum 

memenuhi pasar yang efisien bentuk lemah maupun setengah kuat. 

Penelitian-penelitian di atas dan berbagai penelitian sejenis menunjukkan 

belum dicapai kesepakatan mengenai informasi yang dapat dijadikan determinan 

terhadap nilai return saham atau pasar yang efisien. Terlepas apakah investor 

mendukung rational theory atau behavioural finance, mereka membutuhkan 

informasi, atau setidaknya sinyal kandungan informasi yang mampu membantu 

pengambilan keputusan investasi. Bila penelitian-penelitian masih menunjukkan 

belum adanya informasi yang dapat menjadi determinan, maka pertanyaannya 

adalah, apakah masih dibutuhkan informasi atau kelompok informasi lain yang 

lebih dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan investasi, atau adakah 

pergeseran paradigma dan persepsi investor terhadap informasi yang dibutuhkan.   

Mengacu pada skandal perekayasaan akuntansi pada awal tahun 2000-an, 

kebutuhan akan pengukuran nilai perusahaan dan nilai pemegang saham telah 

bergeser dari parameter tradisional kepada parameter yang berbasis aliran kas 

bebas (free cash flow) karena parameter ini dipandang lebih transparan dan relatif 

sulit untuk direkayasa. Disamping keunggulan tersebut, ternyata penggunaan 

parameter aliran kas bebas juga menimbulkan masalah mengenai kebijakan dan 

mekanisme distribusinya kepada para pemangku kepentingan yang kemudian 

dikaitkan dengan masalah keagenan (agency problem). Masalah ini sepertinya 

diwakili oleh pertanyaan yang diajukan Zingales (2000) yaitu bagaimana 

membagikan surplus yang dihasilkan perusahaan kepada para anggotanya. 

Menurut Zingales (2000), pembagian surplus yang dihasilkan perusahaan 

bergantung pada struktur kekuatan di perusahaan, yang dalam teori keagenan 

diwakili oleh dua kekuatan utama yaitu prinsipal dan agen.  

Pertanyaan besar yang dapat dibangun disini adalah, apakah aliran kas bebas 

mengandung informasi yang diharapkan, dan apakah terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kandungan informasi dari aliran kas bebas. Penelitian Smith Jr 

dalam Kaen (2003) mengenai aktivitas aliran kas bebas dan dampaknya terhadap 
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tingkat return saham, ternyata menunjukkan hasil beragam sebagaimana terlihat 

pada Tabel 1 

Tabel 1 Two-day abnormal common stock price returns setelah pengumuman arus 
kas antara perusahaan dengan pasar modal dan investor. 

CASH FLOW EVENT TWO – DAY ABNORMAL 
PERCENTAGE RETURNS 

Increases in Cashflows to The Investor  

� Common Stock Repurchases :  

• Tender Offers 

• Open Market Purchases 

16.2 

3.6 

� Dividend Increases :  

• Dividend Initiation 

• Dividend Increase 

• Special Dividend  

3.7 

0.9 

2.1 

� Investment Increases  1.0 

Decreases in Cashflows to The Investor  

� Security Sales :  

• Common Stock 

• Preferred Stock 

• Convertible Preferred 

• Straight Debt 

• Convertible Debt 

-1.6 

0.1 

-1.4 

-0.2 

-2.1 

� Dividend Decreases -3.6 

� Investment Decreases -1.1 

Sumber : Clifford W. Smith Jr. 1986. Raising Capital: Theory and Evidence. Midland Corporate 
Finance Journal 4: 6-22 dalam Kaen (2003) 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa aktivitas pembelian kembali saham, 

peningkatan dividen dan investasi, memberi dampak pada kenaikan tingkat return 

saham, sedangkan aktivitas penjualan sekuritas, penurunan dividen dan investasi, 

pada umumnya berdampak pada penurunan return saham.  

Pola distribusi aliran kas bebas dan informasi yang dikandungnya,  menjadi 

salah satu topik penelitian menarik bagi para peneliti.  McClelland dan Priest 

(2007) menjelaskan, terdapat 5 kemungkinan distribusi aliran kas bebas 

dipandang dari sudut manajemen, yaitu cash dividend, stock repurchases, debt 

reduction, akuisisi dan reinvestasi pada proyek berbasis aset tetap. Dari perspektif 

pemegang saham dan manajemen, teori keagenan berupaya menjelaskan 

bagaimana pola distribusi aliran kas bebas tersebut. Sebagai contoh, menurut 

Jensen (1986) manajer memiliki insentif untuk menyalahgunakan aliran kas bebas 
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pada saat tidak adanya monitoring yang cukup. La Porta et al. (1999) 

menunjukkan bahwa dividen berperan penting dalam masalah keagenan antara 

manajemen dan pemegang saham.  

Teori keagenan juga menjawab pertanyaan, kenapa manajer memilih 

berinvestasi dengan net present value negatif daripada harus mendistribusikan 

kepada pemegang saham (Jensen 1986). Sebaliknya Kaen (2003) melalui residual 

theory of cash dividend menyatakan bahwa dalam kondisi terdapat kelebihan kas 

yang seharusnya didistribusikan sebagai dividen, manajemen akan lebih memilih 

untuk menginvestasikan kelebihan kas tersebut kecuali investasinya tidak 

memberikan net present value yang positif. 

Hubungan antara aliran kas bebas dengan nilai perusahaan dan nilai 

pemegang saham juga menjadi topik menarik dalam banyak studi yang dilakukan 

para peneliti. Penelitian Fernando (1996), Rappaport (1998), Vogt dan Vu (2000), 

Martin dan Petty (2000), Morristown (2002) dan Habib (2012) membuktikan 

aliran kas bebas adalah determinan yang menciptakan nilai pemegang saham. 

Sebaliknya Penman (2001) menyimpulkan aliran kas bebas tidak dapat dijadikan 

determinan karena nilainya sangat dipengaruhi oleh kebijakan investasi. 

Menurutnya, aliran kas bebas yang rendah ataupun negatif, tidak mencerminkan 

nilai perusahaan yang buruk. Penelitian lanjut Penman bersama Yehuda (2009) 

juga sampai pada kesimpulan bahwa aliran kas bebas tidak relevan dalam menilai 

perusahaan.  Jennergren (2011) juga menyatakan bahwa model aliran kas yang 

didiskonto tidak dapat dipandang sebagai resep manjur dalam penilaian 

perusahaan karena dibutuhkan juga model-model penilaian lain.  

Perbedaan pandangan diantara para peneliti mengenai hubungan antara 

aliran kas bebas dengan nilai perusahaan maupun dengan nilai pemegang saham, 

menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pola hubungan 

tersebut. Beberapa penelitian yang mengaitkan corporate governance dengan 

profitabilitas dan nilai perusahaan menunjukkan bahwa pada umumnya corporate 

governance memberi pengaruh positif (Shleifer dan Vishny, 1997; Drobetz et al, 

2004; Klapper dan Love, 2004 dan Kim et al, 2006). Proksi-proksi yang 

digunakan terhadap corporate governance meliputi antara lain kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan, perlindungan 
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pemegang saham (shareholder protection) dan ukuran dewan (board-size). 

Sebagai contoh, penelitian Shahid (2003) menemukan bukti bahwa kepemilikan 

institusional  berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian yang mengaitkan dividen dengan nilai perusahaan pada umumnya 

meletakkan kebijakan dividen dalam persepektif signaling theory. Sejak Miller 

dan Modigliani (1961) mendukung teori dividend irrelevance, penelitian lain  

umumnya sepakat bahwa kebijakan dividen merupakan signal bagi pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai contoh, Bhattacharya (1979) ; 

Miller dan Rock (1985) memprediksi bahwa pengumuman pembayaran dividen 

mengandung informasi tentang kondisi earning dan arus kas yang ada di 

perusahaan baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Penelitian Dong et al 

(2005) mendukung pendapat mereka. Sulong dan Fauzias (2008) membuktikan 

bahwa dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang mengaitkan struktur modal dengan nilai perusahaan, pada 

umumnya meletakkan kebijakan leverage dalam persepektif teori struktur modal 

(capital structure theory), pecking order theory dan tradeoff theory. Ross (1977) 

berpendapat bahwa nilai perusahaan meningkat bersama leverage karena adanya 

persepsi pasar mengenai nilai. Menurut Chowdhury dan Chowdhury (2010), nilai 

perusahaan dan nilai pemegang saham dipengaruhi oleh kombinasi terbaik antara 

utang dan ekuitas. Penelitian yang mendukung tradeoff theory melalui 

pemanfaatan pajak, misalnya adalah Mackie-Mason (1990), namun Myers (1984) 

justru berargumen bahwa tradeoff theory gagal memprediksi variasi waktu dan 

cross-sectional dari rasio-rasio utang yang diobservasi. 

Kenaikan nilai perusahaan yang berasal dari kombinasi pilihan investasi di 

masa yang akan datang disebut sebagai investment opportunity set atau IOS 

(Myers 1977, Smith dan Watts 1992). Pengertian IOS berbeda dengan 

pertumbuhan (growth). Menurut Jensen (1986), investasi melalui kas untuk 

kegiatan akuisisi adalah dalam rangka meningkatkan ukuran perusahaan yang 

belum menghasilkan nilai, sedangkan IOS adalah pilihan investasi yang 

menghasilkan net present value positif (McDonald dan Siegel 1986, Pindyck 

1988). Penelitian Martini dan Hasnawati (2007) menunjukkan bahwa IOS badan 
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usaha milik Negara (BUMN) yang tinggi memiliki nilai perusahaan yang tinggi 

pada periode berjalan dan periode akan datang. 

Berbagai penelitian di atas membuka ruang untuk melakukan penelitian 

lanjutan mengenai pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai perusahaan dan nilai 

pemegang saham. Sampai dengan saat ini cukup banyak penelitian yang 

mengambil topik tersebut dengan mengambil sampel pada perusahaan publik, 

namun sebagian besar membatasi penelitian pada sektor sampel tertentu, periode 

penelitian yang relatif pendek, atau penggunaan variabel penelitian yang terbatas. 

Penelitian yang memiliki lingkup cukup luas, diantaranya adalah Yudianti (2005) 

dan Zulkarnain (2009).  

Yudianti (2005) menguji apakah terdapat pengaruh aliran kas bebas 

terhadap nilai pemegang saham dengan set kesempatan investasi, leverage, 

earnings management dan kebijakan dividen sebagai variabel-variabel 

pemoderasi. Yudianti (2005) menggunakan beberapa faktor kontekstual sebagai 

variabel pemoderasi dalam disertasi tentang hubungan antara aliran kas bebas dan 

nilai pemegang saham, yaitu set kesempatan investasi atau investment opportunity 

set (IOS), manajemen laba (earnings management), leverage dan dividen. Sampel 

penelitian pada 158 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan menggunakan data keuangan 1995 – 2002 sampai pada 

kesimpulan bahwa aliran kas bebas (total) dan aliran kas bebas positif dapat 

menjadi determinan bagi nilai pemegang saham, aliran kas bebas negatif pada 

umumnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, IOS dan dividen menambah 

bobot kandungan informasi aliran kas bebas (total) berkaitan dengan pengaruhnya 

terhadap nilai pemegang saham dan leverage mampu menambah bobot kandungan 

informasi aliran kas bebas positif berkaitan dengan pengaruhnya terhadap nilai 

pemegang saham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan informasi yang 

ada pada aliran kas bebas memiliki makna yang berbeda untuk kelompok aliran 

kas bebas positif dan negatif, serta faktor-faktor IOS, dividen dan leverage, 

mampu menambah kandungan informasi dari aliran kas bebas.   

Penelitian Zulkarnain (2009) hampir mirip dengan Yudianti, yaitu untuk 

menguji pengaruh set kesempatan investasi terhadap hubungan antara aliran kas 

bebas dan nilai pemegang saham, dengan mengambil sampel pada perusahaan non 
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finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2000 – 2008. 

Penelitian Zulkarnain (2009) sampai pada kesimpulan bahwa aliran kas bebas 

berpengaruh positif terhadap nilai pemegang saham, aliran kas bebas negatif 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai pemegang saham, aliran 

kas bebas berpengaruh positif dan semakin kuat terhadap nilai pemegang saham 

pada kondisi set kesempatan investasi yang tinggi. 

Penelitian Yudianti (2005) menunjukkan sekitar 57,5% perusahaan yang 

menjadi sampel selama periode 1995 – 2002 memiliki aliran kas bebas positif, 

sehingga pertanyaan besar yang timbul adalah, apakah komposisi aliran kas bebas 

pada sampel penelitian berpengaruh terhadap hasil dan kesimpulan penelitian. 

Penelitian Zulkarnain tidak menginformasikan kelompok aliran kas positif dan 

negatif dari sampelnya, namun penggunaan sebagian periode yang sama, yaitu 

2000-2002, memungkinkan dihasilkannya kesimpulan yang hampir mirip dengan 

kesimpulan Yudianti (2005). Hal menarik dari penelitian Zulkarnain (2009) 

adalah bahwa aliran kas bebas negatif berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap nilai pemegang saham dan kondisi ini mengindikasikan dukungan 

terhadap Penman (2001) yang menyatakan bahwa aliran kas bebas yang rendah 

ataupun negatif, tidak mencerminkan nilai perusahaan yang buruk. 

Salah satu saran yang diberikan Yudianti (2005) untuk penelitian berikutnya 

adalah memperluas sampel pada tahun tahun mendatang. Diharapkan perluasan 

sampel dan periode penelitian akan meningkatkan variabilitas data aliran kas di 

Indonesia dan sekaligus memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap 

hasil penelitian. Perluasan sampel dan pemutakhiran periode penelitian juga akan 

menunjukkan apakah terdapat perbedaan karakter atau kelompok aliran kas bebas 

dan bila terdapat perbedaan, apakah kondisi tersebut berdampak terhadap hasil 

penelitian. Saran Yudianti (2005) dapat dipahami dengan melihat perkembangan 

pasar modal di Indonesia yang cukup pesat sejak berdirinya sampai dengan saat 

ini yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah emiten dan indeks harga saham 

gabungan (IHSG) . Berikut adalah data perkembangan jumlah emiten sejak 1994 

sampai 2009: 
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Tabel 2 Perusahaan terdaftar sebagai emiten saham dan perkembangan IHSG di 
BEI periode tahun 1994 – 2009.  

Tahun 

 

Rata-rata Transaksi Harian Indeks Harga Saham Gabungan 
Kapitalisasi 

Pasar 

(RpTriliun) 

Jumlah 

emiten 
Volume 

(Juta) 

Nilai 

(RpMiliar) 

Frek. 

(Ribu 

x) 

Tertinggi Terendah Akhir 

1994 21,6 104,0 1.5 612,888 447,040 469,640 104 217 

1995 43,3 131,5 2.5 519,175 414,209 513,847 152 238 

1996 110,6 304,1 7.1 637,432 512,470 637,432 215 253 

1997 311,4 489,4 12.1 740,833 339,536 401,712 160 282 

1998 366,9 403.6 14.2 554,107 256,834 398,038 176 288 

1999 722,6 593.7 18.4 716,460 372,318 676,919 452 277 

2000 562,9 513.7 19.2 703,483 404,115 416,321 260 287 

2001 603,2 396.4 14.7 470,229 342,858 392,036 239 316 

2002 698,8 492.9 12.6 551,607 337,475 424,945 268 331 

2003 967,1 518.3 12.2 693,033 379,351 691,895 460 333 

2004 1,708.6 1,024.9 16.6 1,004,430 668,477 1,000,233 680 331 

2005 1,653.8 1,670,8 16.5 1,192,203 994,770 1,162,635 801 336 

2006 1,805.5 1,841,8 19.9 1,805,523 1,171,709 1,805,523 1,249 344 

2007 4,225.8 4,263.9 48.2 2,810,962 1,678,044 2,745,826 1,988 383 

2008 3,282.7 4,435.6 55.9 2,830,263 1,111,390 1,355,408 1,076 396 

2009 6,089.9 4,046.2 87.0 2,534,356 1,256,109 2,534,356 2,019 398 

Sumber : Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia, 2010. 

 
Hal menarik dari data di atas adalah di tengah peningkatan indeks harga 

saham gabungan (IHSG) selama periode tahun 1994-2009, terdapat tahun-tahun 

dimana terjadi penurunan IHSG, yaitu tahun 1997, 1998 dan 2008, yang diketahui 

merupakan tahun-tahun terjadi krisis ekonomi moneter yang berskala regional 

sampai global. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara kondisi ekonomi 

makro dan harga saham. Dalam kondisi ini maka praktis hampir seluruh investor 

mengalami kerugian dan hanya investor yang mampu membaca sinyal krisis saja 

yang dapat bertahan dari dampak krisis atau bahkan dapat memanfaatkan kondisi 

tersebut menjadi keuntungan bagi dirinya, dengan kata lain, informasi memiliki 

peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. 

Mengacu pada bentuk efficient market hypothesis dari Fama (1970), 

informasi dapat bersumber dari data historis harga saham, laporan keuangan yang 

dipublikasi ataupun sumber informasi lainnya yang dapat diperoleh dari sistem 

pasar modal. Keberhasilan investor tidak saja ditentukan oleh kecepatan 
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memperoleh informasi tersebut namun juga kemampuan membaca atau 

menafsirkan sinyal-sinyal yang terkandung dari informasi tersebut. Ilustrasi 

mengenai hal ini dapat ditunjukkan oleh salah seorang investor yang berhasil di 

pasar modal Indonesia, yaitu Lo Kheng Hong seperti yang dikisahkan sendiri pada 

wawancara dengan Investor Daily Indonesia edisi 31 Oktober 2011. Kheng Hong 

mengakui bahwa ia adalah fundamentalis yang keputusan investasinya hampir 

seluruhnya berdasarkan informasi keuangan emiten dengan menekankan pada 

faktor-faktor manajemen, kinerja keuangan dan pertumbuhan. Ini berarti Kheng 

Hong mempelajari laporan keuangan emiten beserta dengan kandungan informasi 

di dalamnya. 

Tabel 2 juga menunjukkan jumlah emiten tahun 1994 sebanyak 217 

perusahaan dan terus meningkat relatif konsisten sampai dengan tahun 2009 

sehingga mencapai 398 perusahaan. Data emiten sampai akhir tahun 2010 

menunjukkan angka 426 perusahaan dan posisi sampai akhir Januari 2012 sudah 

mencapai 443 perusahaan. Mengacu pendapat Yudianti (2005) mengenai relatif 

terbatasnya perusahaan di Indonesia yang memiliki aliran kas bebas positif, maka 

pemutakhiran data dan perluasan sampel dapat diartikan berpotensi menghasilkan 

kesimpulan berbeda. 

Penelitian Yudianti (2005) menggunakan faktor-faktor kontekstual sebagai 

variabel pemoderasi dalam menilai hubungan antara arus kas bebas dan nilai 

pemegang saham. Terkait penelitian Penman (2001), variabel set kesempatan 

investasi menjadi variabel pemoderasi karena relevansinya sebagai proksi 

pertumbuhan perusahaan. Dividen dan leverage merupakan dua kebijakan yang 

dilakukan manajemen untuk menekan biaya agensi (Crutchley dan Hansen, 1989). 

La Porta et al (1999) menyimpulkan bahwa kebijakan dividen dapat menjadi 

mekanisme substitusi perlindungan hukum, khususnya bagi pemegang saham 

minoritas. Pembayaran dividen menjadi sinyal bagi pemegang saham dan pasar 

bahwa reputasi perusahaan dapat dipercaya.  Leverage berpengaruh terhadap 

masalah agensi karena adanya legal liability manajemen untuk memenuhi  

kewajiban kepada kreditur sehingga menjadi sinyal positif bagi reputasi 

perusahaan. 
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Variabel lain yang layak dijadikan faktor kontekstual dalam menilai 

hubungan antara arus kas bebas dan nilai perusahaan adalah corporate 

governance. Morck et al (1988) menemukan bukti bahwa Tobin’s Q, sebagai 

proksi nilai perusahaan, meningkat dan kemudian menurun searah dengan 

peningkatan kepemilikan manajerial. Penelitian Drobetz et al. (2004), Klapper 

dan Love (2004),  Kim et al (2006) menunjukkan bahwa pada umumnya 

corporate governance memberi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

namun demikian penelitian oleh Shahid (2003), Bhattacharya and Graham (2007) 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional  berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Thomson and Hung (2002), serta Gedajlovic and Shapiro 

(2002) membuktikan adanya pengaruh positif konsentrasi kepemilikan (ownership 

concentration) terhadap profitabilitas, namun sebaliknya Yurtoglu (2000) 

menyimpulkan konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan negatif dengan 

profitabilitas dan nilai perusahaan, sedangkan Hovey et al (2003) membuktikan 

tidak ada hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai hubungan konsentrasi kepemilikan dengan nilai atau kinerja 

perusahaan menjadi menarik karena para peneliti menghasilkan masih 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda.  

Para pelaku bisnis berkepentingan terhadap faktor-faktor yang membentuk 

nilai pemegang saham sehubungan dengan rencana investasi, divestasi, merger 

atau akuisisi, sehingga membutuhkan informasi yang dapat diandalkan. Aliran kas 

bebas relatif mudah diperoleh dan dianalisis melalui laporan keuangan perusahaan 

yang dipublikasi. Penelitian Yudianti (2005) berdasarkan data periode tahun 

1995-2002 menunjukkan adanya kandungan informasi dari aliran kas bebas dan 

beberapa faktor kontekstual terhadap nilai pemegang saham. Kesimpulan yang 

diambil Yudianti (2005) didasarkan pada data aliran kas bebas yang mayoritas 

positif (sekitar 57,5%) dari seluruh sampel penelitian dan pertanyaan yang timbul 

adalah, apakah terdapat pengaruh kondisi tersebut dengan hasil penelitian. 

Pemutakhiran periode, perluasan dan kemungkinan perbedaan karakteristik 

sampel penelitian, menjadi pertimbangan menarik bagi penelitian ini untuk 

menilai konsistensinya dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya, atau sebaliknya 
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menciptakan konsep dan teori baru yang berkaitan dengan pengaruh aliran kas 

bebas terhadap nilai pemegang saham.   

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

(1) Bagaimana identifikasi aliran kas bebas, nilai pemegang saham beserta 

faktor-faktor kontekstualnya  selama periode waktu analisis ? 

(2) Bagaimana pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai pemegang saham 

tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual?  

(3) Bagaimana pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai pemegang saham 

yang dimoderasi oleh set kesempatan investasi tinggi dan rendah? 

(4) Bagaimana pengaruh aliran kas bebas (positif dan negatif) terhadap nilai 

pemegang saham yang dimoderasi oleh leverage dan set kesempatan 

investasi yang tinggi dan rendah? 

(5) Bagaimana pengaruh aliran kas bebas (positif dan negatif) terhadap nilai 

pemegang saham yang dimoderasi oleh set kesempatan investasi dan 

konsentrasi kepemilikan yang tinggi dan rendah? 

(6) Bagaimana pengaruh aliran kas bebas positif tinggi terhadap nilai  

pemegang saham dengan membedakan kelompok sampel yang 

membagikan dividen dan kelompok sampel yang tidak membagikan 

dividen yang dimoderasi oleh set kesempatan investasi dan konsentrasi 

kepemilikan ? 

(7) Bagaimana sintesis hasil penelitian pengaruh aliran kas bebas terhadap 

nilai pemegang saham dengan set kesempatan investasi, leverage, 

konsentrasi kepemilikan dan kebijakan dividen sebagai faktor-faktor 

kontekstual ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ditetapkan  

sebagai berikut : 

(1) Mengidentifikasi aliran kas bebas, nilai pemegang saham beserta faktor-

faktor kontekstualnya selama periode analisis. 
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(2) Menganalisis pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai pemegang saham  

tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual.  

(3) Menganalisis pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai pemegang saham  

yang dimoderasi oleh set kesempatan investasi tinggi dan rendah. 

(4) Menganalisis pengaruh aliran kas bebas (positif dan negatif) terhadap 

nilai pemegang saham yang dimoderasi oleh leverage dan set kesempatan 

investasi yang tinggi dan rendah. 

(5) Menganalisis pengaruh aliran kas bebas (positif dan negatif) terhadap 

nilai pemegang saham yang dimoderasi oleh set kesempatan investasi 

dan konsentrasi kepemilikan yang tinggi dan rendah. 

(6) Menganalisis pengaruh aliran kas bebas positif tinggi terhadap nilai  

pemegang saham dengan membedakan kelompok sampel yang 

membagikan dividen dan kelompok sampel yang tidak membagikan 

dividen yang dimoderasi oleh set kesempatan investasi dan konsentrasi 

kepemilikan. 

(7) Melakukan sintesis hasil penelitian pengaruh aliran kas bebas terhadap 

nilai pemegang saham dengan set kesempatan investasi, leverage, 

konsentrasi kepemilikan dan kebijakan dividen sebagai faktor-faktor 

kontekstual. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

(1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai sarana pelatihan 

intelektual yang dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan 

mengenai hubungan antara aliran kas bersih dan nilai pemegang saham  

serta kandungan informasi yang ada di dalamnya. 

(2) Bagi pemilik perusahaan, penelitian ini diharapkan membantu dalam 

menilai kinerja manajemen untuk meningkatkan nilai pemegang saham. 

(3) Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam manajemen kas 

yang dikaitkan dengan nilai pemegang saham 

(4) Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  

pengambilan keputusan portofolio investasi perusahaan di Indonesia. 
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(5) Bagi penentu kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

merumuskan kebijakan di bidang pasar modal.      

1.5 Kebaruan  

Penelitian ini menghasilkan kebaruan berupa penguatan atau pengembangan 

teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai 

pemegang saham dengan menggunakan faktor-faktor kontekstual investment 

opportunity set, leverage, dividen dan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel 

pemoderasi.  

Penelitian menghasilkan kebaruan dengan ditemukannya variabel-variabel 

determinan dalam konteks pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai pemegang 

saham yang memiliki kandungan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku 

kepentingan, baik dalam tatanan manajerial atau keputusan bisnis maupun 

kebijakan yang bersifat lebih luas. Investor yang lebih memilih menggunakan 

pendekatan fundamental, sangat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya 

dan kandungan dalam informasi aliran kas bebas beserta informasi faktor-faktor 

kontekstual lainnya. Penelitian memberikan informasi yang penting bagi 

pengambilan keputusan bisnis dalam investasi dengan mempertimbangkan 

informasi aliran kas bebas beserta informasi faktor-faktor kontekstual lainnya. 
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