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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemilik saham biasanya akan melakukan pemantauan dan penilaian 

terhadap perusahaan sebelum melakukan investasi. Pemantauan ini dilakukan 

secara terus menerus terutama terhadap perusahaan terbuka. Pemantauan tersebut 

berfungsi untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut pantas untuk dilakukan 

investasi. Salah satu cara mengetahui adalah melalui return saham. Kas adalah 

salah satu unsur asset yang bisa dianggap fatal atau inti dari semuanya karena 

merupakan sarana untuk membuat transaksi pertukaran atau pembayaran yang 

siap dan bebas untuk menggunakan dana untuk membiayai kegiatan operasional 

diperusahaan. Kas rata-rata dipergunakan untuk transaksi. Maka kas memiliki 

sifat yang mudah berpindah tangan dan tidak bisa membuktikan siapa pemiliknya 

maka dana kas yang dikeluar akan mudah disalahgunakan (Kabuhung, 2013). 

Investor melakukan investasi saham bermaksud untuk mendapatkan keuntungan 

dari kegiatan investasinya tersebut atau untuk meraih return saham. Return saham 

tersebut nantinya akan diperhitungkan oleh investor, kemudian yang return 

didapatkan oleh investor dalam bentuk dua hasil yaitu dari penanaman saham 

berupa dividend dan capital gain (Pinangkaan, 2012) 

Free cash flow (FCF) diakui sebagai arus kas yang nilainya ditentukan 

oleh kebijakan yang ada diperusahaan, hal ini diungkap oleh Rosdini (2009). Arus 

kas ini adalah yang disediakan dimana dapat digunakan untuk membayar utang, 

dividen atau akuisisi setelah semua dana proyek masih tersisa. Menurut Penman 

(2001) disebut free cash flow (FCF) karena sisa kas yang bagian dari pembelian 
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asset baru. Rosdini (2009) menerangkan bahwa pengujian antara FCF terhadap 

pembagian dividen akan mendapati dividend payout ratio dipengaruhi oleh FCF 

dengan hasil positif. Namun, berbeda dengan Arvitricia (2010)  yang melakukan 

penelitian dan menemukan rasio pembayran deviden tak dipengaruhi oleh FCF. 

Nilai perusahaan ialah sesuatu hal yang berarti untuk manager atapun untuk 

penanam saham. jika manager bisa untuk menambahkan nilai perusahaan jadi 

manager tersebut telah memberikan proses yang baik untuk entitas. 

Penelitian Khidmat dan Rehman (2014) mendeskripsikan bahwa kas 

bebas dapat mempengaruhi para manager agar mempergunakan untuk investasi 

pada Net Present Value (NPV) negatif dan setelah itu akan membuat penurunan 

terhadap Return on Equity (ROE). Sedangkan menurut Wang (2010) yang setelah 

melakukan penelitian dan memberikan bukti bahwa FCF memberikan pengaruh 

positive dengan firm performance yang menggunakan proksi ROA dan ROE. Jika 

tidak ada return yang diharapkan maka investor tidak akan berinvestasi, Jadi baik 

investasi dalam jumlah sedikit atau banyak, panjang atau pendek, tujuan 

melakukannya adalah agar pengembalian didapatkan baik dengan secara langsung 

atau tidak langsung. Nilai perusahaan merupakan penilaian penanam saham 

tentang seberapa bagusnya kondisi suatu entitas dan kondisi ini dapat 

menggambarkan melalui harga saham entitas. Maka entitas yang lagi bertumbuh 

bagusnya tidak melakukan pembagian dividend namun dapat melakukan investasi 

lain. 

Keberadaan dari kas bebas dapat menyebabkan munculnya masalah 

keagenan. Penyebab dari masalah ini yaitu terjadi perbedaan berkepentingan yang 

berbeda antara prinsipal dan manager. Prinsipal mengharapkan sisa kas tersebut 
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digunakan untuk membuat kesejahteraannya meningkat, akan tetapi manager 

mengharapkan kas yang ada dipergunakan untuk memperluas perusahaan lebih 

dari ukuran optimal maka mereka akan melakukan penanaman modal meskipun 

penanaman modal tersebut dapat memberikan dampak NPV negatif. Menurut 

prinsipal, keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang tidak berpihak 

terhadap prinsipal (Arieska & Gunawan, 2011). 

Selain biaya agensi dan kas bebas yang tinggi berdampak pada firm 

performance. Wang (2010) setelah melakukan penelitian, mendapatkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara FCF dan agency cost yang di proxykan asset 

turnover ratio, operating expense ratio dan administration ratio. Agency cost 

yang diteliti atau diuji dengan menggunakan proksi total asset turnover ratio 

memiliki kaitan yang tidak searah dengan kata lain hubungan yang timbal balik. 

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki total asset turnover kecil 

berarti manager secara tidak efektif dan efisiensi dalam pengelolaan asset untuk 

penginvestasian yang tepat. Perusahaan yang gagal dalam memperkaya harta dari 

para pemegang saham dikarenakan hal tersebut oleh karena itu akan 

meningkatkan agensy cost. Tetapi agency cost yang diteliti atau diuji 

mempergunakan proksi rasio beban operasi akan menunjukkan hubungan yang 

searah atau bisa dikatakan berbanding lurus. Dapat disimpulkan perusahaan 

dengan rasio beban operasi tinggi menunjukkan manager telah melakukan 

pemborosan pada biaya operasi dan pasti akan membuat perusahaan gagal dalam 

mendapatkan income sehingga agency cost perusahaan meningkat. Bertambah 

besarnya arus kas bebas yang ada pada perusahaan menunjukan terdapat tindakan 

efisiensi dari manajer operasional dalam mengelola sebuah perusahaan sehingga 
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akan menurunkan agency cost. Teori keagenan sendiri lebih menekankan 

pentingnya para pemegang saham didalam sebuah entitas menyerahkan 

pengelolaan entitas kepada manager lebih mengerti dalam mengoperasikan 

sebuah bisnis.  

Berdasarkan penjelasan latar belakang seperti yang sudah digambarkan 

diatas, penelitian ditujukan untuk meneliti mengenai pengaruh FCF dan agency 

cost diproksi dengan TATO dan OpeR terhadap return saham. Jadi, judul yang 

diberikan yaitu “Pengaruh Agency Cost dan Free Cash Flow terhadap Return 

Saham Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian. 

Perkembangan dunia usaha pada zaman sekarang berkembang semakin 

pesat. Didalam dunia usaha membutuhkan seorang investor atau penanam saham. 

hal ini dikarenakan bahwa semua perusahaan membutuhkan dana tambahan untuk 

berkembang. Dana tambahan yang akan digunakan untuk tujuan memperluas 

ekpansi perusahaan. Oleh karena itu para investor sangat dibutuhkan untuk 

perkembangan sebuah perusahaan. 

Tujuan dari seorang investor atau pananam saham  melakukan investasi 

adalah agar mendapatkan keuntungan dari dana yang sudah dikeluarkan. 

Keuntungan yang dimaksud berasal dari saham. Untuk mengetahui seberapa besar 

keuntungan yang dihasilkan oleh saham itu bisa diukur dengan menggunakan 

return saham. 

Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi return saham itu tinggi atau 

rendah, bisa dipengaruhi oleh agency cost perusahaan tersebut dan bisa juga besar 
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kecilnya free cash flow diperusahaan. Para investor harus mengetahui keuntungan 

yang mereka dapatkan seberapa banyak. Para investor harus mengetahui 

keuntungan yang mereka dapatkan seberapa banyak sebagai bahan pertimbangan 

apakah perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan. 

Sebelum melakukan keputusan untuk berinvestasi, para investor 

memerlukan informasi-informasi yang dapat untuk dijadikan bahan pertimbangan 

dan analisa. Maka penelitian ini berguna untuk para investor untuk mengambil 

keputusan. Para investor harus berhati-hati supaya mencapai keuntungan yang 

besar saat  mengambil keputusan dalam investasi. Sehingga bisa mendapatkan 

return yang diinginkan oleh investor. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Menurut penjelasan motif kerangka yang dinyatakan, perumusan masalah 

yang terjadi pada pengujian didalam ialah: 

1. Apakah total asset turnover berpengaruh signifikan positif terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah operating expense ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah selling, general and administrative expense ratio berpengaruh 

signifikan positif terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di 

BEI? 

4. Apakah net operating income volatility berpengaruh signifikan positif 

terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di BEI? 
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5. Apakah net income volatility berpengaruh signifikan negatif terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah free cash flow berpengaruh signifikan positif terhadap return 

saham perusahaan yang terdaftar di BEI? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Bersumber pada motif kerangka dan perumusan masalah, oleh karena itu 

dirangkum tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh asset turnover terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh operating expense ratio terhadap return 

saham perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh selling, general and administrative expense 

ratio terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh net operating income volatility terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk mengetahui pengaruh net income volatility terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

6. Untuk mengetahui pengaruh free cash flow terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapakan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi Investor 

Harapan dari penelitian dilakukan agar bisa membagikan tambahan 

informasi kepada para investor yang akan melakukan investasi. Maka 

dari itu dengan adanya penelitian ini, para penanam saham dapat 

melakukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi  dan sebagai 

bahan pertimbangan. 

b. Bagi Perusahaan 

Harapan dari penelitian ini dilakukan agar bisa membagikan sebuah bukti 

yang dapat mendukung perusahaan yang untuk mengetahui apakah 

kedepannya variable arus kas bebas dan biaya agensi dapat 

mempengaruhi return saham. 

c. Bagi Penulis 

Harapan dari penelitian ini dilakukan agar Penulis dapat memenuhi 

tuntutan untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana program S1 Jurusan 

Akuntansi pada Universitas International Batam. Dan dengan melakukan 

penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan, penelaahan, dan 

pandangan mengenai topik penelitian. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bermaksud memberikan deskripsi umum dari 

isi dan pembahasan yang dikembangkan pada penelitian ini. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dibagian bab ini mendeskripsikan motif kerangka, perumusan, maksud 

kegunaan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini menguraikan kerangka teoritis secara sistematis, studi-studi 

terdahulu yang memiliki hubungan atas masalah yang akan diuraikan, 

pengembangan model penelitian oleh penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tujuan desain penelitian, mendefinisikan bagaimana 

variabel akan melakukan pengujian, teknik mengumpulkan data yang 

akan dilakukan, dan metode analisis data yang dipakai pada studi ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan bahwa hasil pengujuan yang sudah di uji setelah 

tahap eleminasi, pemelihian dan pengumpulan data untuk penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini memberikan sebuah kesimpulan, keterbatasan dalam 

penelitian, dan saran atau rekomendasi sesuai dengan hasil yang 

didapatkan oleh peneliti. 
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