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ABSTRAK 

 

PENGARUH ARUS KAS TERHADAP PEMBAGIAN  

DIVIDEN TUNAI 

 

 Investor, khususnya pemegang saham mengharapkan adanya imbal hasil 

berupa dividen tunai akibat investasi atas saham pada suatu perusahaan. Cara 

yang efektif untuk mengetahui tingkat pembagian dividen tunai selain dari 

informasi laba bersih adalah melalui informasi tingkat ketersediaan kas dari 

laporan arus kas. Analisis tingkat pembagian dividen tunai melalui informasi arus 

kas lebih efektif, karena kadang kala informasi laba bersih gagal memberikan 

informasi akurat tentang ketersediaan kas akibat unsur dasar akrual. Oleh karena 

itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Arus Kas 

Terhadap Pembagian Dividen Tunai”. 

 Tujuan dilakukannya penelitian dengan unit analisis pada tingkat 

perusahaan yang terdiri dari PT Bank Central Asia, PT Bank Mandiri, PT Bank 

Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bumi Resources dan PT 

Telekomunikasi Indonesia yang dituangkan dalam skripsi ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh informasi arus kas terhadap pembagian dividen tunai. 

 Penulis menggunakan metode penelitian asosiatif yang bersifat kausal 

(sebab-akibat). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

penelitian arsip melalui penelusuran dengan komputer ke situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (Indonesian Stock Exchange), selain itu melakukan penelitian 

kepustakaan dengan cara pengkajian dan pendalaman literatur-literatur yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun analisis yang dilakukan yaitu 

analisis tren (tendensi) serta pengujian statistik parametris. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pertama, arus 

kas secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembagian dividen tunai. Tingkat hubungan yang terjadi pada variabel-variabel 

tersebut sangat rendah dan arah hubungannya berlawanan, karena diperolehnya 

nilai koefisien korelasi sebesar -0,187. Kedua, arus kas dari masing-masing 

aktivitas tidak ada yang paling berpengaruh signifikan terhadap pembagian 

dividen tunai. Namun, pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan mendominasi 

perubahan terhadap tingkat pembagian dividen tunai sebesar 0,67% dibandingkan 

pengaruh dari arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi. 

 Saran yang diberikan oleh penulis bagi pemegang saham adalah sebelum 

mengambil keputusan mengenai pembagian dividen tunai atas sahamnya, 

sebaiknya melakukan analisis informasi laba bersih dan kebijakan pembayaran 

dividen. Sedangkan, bagi peneliti lain sebaiknya dalam penelitian pada bidang 

serupa mempertimbangkan pengaruh dari tingkat suku bunga dan perubahan nilai 

kurs mata uang rupiah. 
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