
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dalam memasuki era globalisasi saat ini, perusahaan harus 

mengembangkan usahanya guna mempertahankan going concern dalam 

persaingan usaha yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, suatu perusahaan 

memerlukan sumber pendanaan dan manajemen penggunaan dana yang baik agar 

dana tersebut dapat digunakan secara optimal dan dapat memberikan tingkat 

pengembalian yang dapat memuaskan pihak pemberi dana.  

 Sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh baik dari eksternal atau 

internal perusahaan. Dari pihak eksternal perusahaan contohnya dengan melepas 

kepemilikan kepada masyarakat (go public) di pasar modal. Dari pihak internal 

perusahaan contohnya meningkatkan ekuitas melalui laba ditahan. 

 Dengan melepas kepemilikan di pasar modal, perusahaan harus 

menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik 

atas operasi tahun lalu dan prospek perusahaan di masa mendatang. Sebagai 

penanam modal yang menanamkan dananya pada suatu perusahaan tentu 

menginginkan keuntungan dari investasinya tersebut. Dengan semakin baik 

kondisi keuangan suatu perusahaan maka diharapkan akan menghasilkan tingkat 

pengembalian saham yang besar bagi investor. Salah satu tujuan seorang pemodal 

menanamkan dan menginvestasikan dananya pada perusahaan adalah untuk 

memperoleh dividen. 

 Dividen adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara rata 

menurut kelas atau kelompok surat berharga dan dibayarkan di mana jumlahnya 

ditentukan oleh dewan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Dividen memiliki 4 (empat) jenis Skousen (2004; 906) : 

1. Cash Dividend 

2. Property Dividend 

3. Liquid Dividend 

4. Stock Dividend 
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Keputusan untuk memberikan dividen melibatkan dua pihak yang 

memiliki kepentingan berbeda yaitu perusahaan dan pemegang saham. Pada 

umumnya perusahaan menginginkan agar keuntungan yang dibagikan dalam 

jumlah kecil sehingga kebutuhan dana untuk investasi yang berasal dari pihak 

internal dapat semakin besar, tetapi di lain pihak pemegang saham menginginkan 

untuk memperoleh keuntungan investasi dalam jumlah besar. 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajemen dalam 

menetapkan tingkat dividen Sugiyarso & Winarni (2005; 102) yaitu perjanjian 

utang, pembatasan dari saham prefern, tersedianya kas, pengendalian terhadap 

perusahaan, kebutuhan dana untuk investasi, dan fluktuasi laba. 

Dalam memutuskan kebijakan dividen, manajemen akan mendasari 

keputusannya pada posisi keuangan tahun bersangkutan. Seperti yang sudah kita 

ketahui bersama posisi keuangan dapat diketahui lewat laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang terdiri dari : 

1. Neraca 

2. Laporan laba/rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4.  Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 

 

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan 

untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, Sebagaimana dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  No .1  paragraf 12  disebutkan : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan”. 

 Belakangan ini, manajemen dan investor lebih cenderung menganalisis 

laporan arus kas. Karena laporan arus kas mampu menyajikan informasi yang 

kongkrit dalam mengevaluasi baik keberhasilan atau kegagalan. Laporan arus kas 
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mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas menurut aktivitas 

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 

 Penelitian ini mengacu pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dilah C 

Utami (1999) dengan judul “Muatan Informasi Tambahan Arus Kas dari 

Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan”. Selain itu penelitian ini didasarkan 

pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fifi Yuli Fitria (2005) dengan judul 

“Pengaruh Nilai Komponen-komponen Arus Kas dan Peluang Investasi terhadap 

Pembagian Dividen Tunai”. Di mana subjek penelitiannya yaitu perusahaan Go 

Public yang membagikan dividen tunai secara konstan untuk periode 1999-2001. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa ketiga komponen arus kas secara 

bersama-sama mempengaruhi dividen tunai yang dibagikan. Tapi secara parsial 

komponen arus kas operasi dan arus kas pendanaan mempunyai pengaruh 

terhadap dividen tunai, sedangkan arus kas investasi tidak berpengaruh pada 

dividen tunai sehingga hipotesa ke 3 (Ha3) ditolak. 

 Berdasarkan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, pada 

penelitian kali ini memiliki perbedaan yaitu penulis hendak memperhitungkan 

nilai komponen-komponen arus kas dan peluang investasi untuk satu jenis industri 

tertentu, indikator untuk peluang investasi adalah laba ditahan  dengan asumsi 

bahwa perusahaan menahan labanya dan menginvestasikan laba tersebut ke dalam 

perusahaan. Investasi tersebut diduga akan mempengaruhi dividen tunai yang 

dibagikan perusahaan.  

 Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis tertarik untuk 

menuangkannya dalam skripsi yang penulis beri judul : 

“Pengaruh Nilai Komponen-komponen Arus Kas dan Peluang Investasi 

terhadap Pembagian Dividen Tunai” 

(Studi Survey Pada Industri Rokok yang Go Public di Bursa Efek Jakarta) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas mengenai 

pengaruh nilai komponen-komponen arus kas dan peluang investasi terhadap 
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pembagian dividen, maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini 

yaitu : 

1. Seberapa besar nilai komponen arus kas dan peluang investasi pada 

kelompok industri rokok yang go public di Bursa Efek Jakarta selama 

tahun 2002 sampai dengan 2004? 

2. Seberapa besar tingkat pembagian dividen tunai pada kelompok industri 

rokok yang go public di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2002 sampai 

dengan 2004? 

3. Adakah pengaruh perubahan nilai komponen-komponen arus kas dan 

peluang investasi terhadap pembagian dividen tunai pada kelompok 

industri rokok yang go public di Bursa Efek Jakarta? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis membuat beberapa 

batasan. Batasan ini diberikan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 

tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat digunakan. 

Yaitu bagaimana pengaruh komponen-komponen arus kas dari aktivitas operasi, 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan terhadap keputusan pembagian dividen 

tunai. Di mana dividen tunai itu didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan 

dan mempertimbangkan kecukupan akan kas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilakukan, yang tercermin dari nilai komponen-komponen arus kas dan dengan 

tambahan berupa masukan peluang investasi perusahaan untuk tahun berikutnya 

yang dilihat dari laba ditahan perusahaan ditambah dengan nilai depresiasi. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian   

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

pengaruh kandungan informasi dalam Statement of Cash Flow terhadap 

pengambilan keputusan manajemen dalan menentukan pembagian dividen tunai 

dengan mempertimbangkan peluang investasi tahun berikutnya dari kelompok 

industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 2002-2004. 
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Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai dasar dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar nilai komponen-komponen arus kas dan 

peluang investasi untuk kelompok industri rokok pada tahun 2002-2004. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pembagian dividen tunai untuk 

kelompok industri rokok pada tahun 2002-2004. 

3. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh nilai komponen-komponen 

arus kas dan peluang investasi terhadap keputusan pembagian dividen 

untuk kelompok industri rokok pada tahun 2002-2004. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi : 

1. Penulis  

Penelitian ini sebagai sarana prasarana untuk meningkatkan pemahaman 

tentang pengaruh nilai komponen-komponen arus kas dan peluang 

investasi terhadap keputusan pembagian dividen. 

2. Pemegang saham 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang 

saham sebagai tambahan informasi mengenai kegunaan laporan arus kas 

sebagai kesatuan menyeluruh dari laporan keuangan untuk mengetahui 

kegunaan fungsi Statement of Cash Flow dan Balance Sheet yang dapat 

dijadikan pedoman untuk menilai potensi perusahaan sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan menambah informasi dalam mengambil 

keputusan pendanaan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

menambah literature untuk penelitian selanjutnya. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Dalam pengambilan keputusan, manajemen harus mengingat sejumlah 

sasaran yang hendak dicapai. Tujuan utama manajemen adalah memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham Weston (2000; 15), hal ini diwujudkan dalam 

pemaksimalan harga saham biasa. Tentu saja perusahaan mempunyai tujuan lain; 

para manajer yang mengambil keputusan memikirkan kepuasan pribadi mereka, 

kesejahteraan karyawannya dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun karena 

alasan pemaksimalan harga saham merupakan tujuan yang terpenting dari 

sebagian besar perseroan sehingga itulah yang menjadi landasan bagi 

pengambilan keputusan. 

Perusahaan yang selalu membagikan penghasilannya sebagai dividen, 

lebih disukai daripada perusahaan yang menahan penghasilannya. Sebagai syarat 

financial dividen mempunyai dampak pada harga saham karena dividen tersebut 

memberikan informasi dan isyarat tentang profitabilitas perusahaan. Pada saat 

perusahaan mempunyai Dividend Payout Ratio (DPR) yang stabil sepanjang 

waktu kemudian perusahaan meningkatkan DPRnya, maka para investor percaya 

bahwa manajemen menunjukan perubahan positif di dalam profitabilitas 

perusahaan yang diharapkan di waktu mendatang. Jadi, dividen digunakan oleh 

para investor sebagai alat prediksi untuk prestasi perusahaan di masa mendatang. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajemen dalam 

menetapkan tingkat dividen Sugiyarso & Winarni (2005; 102): 

1. Perjanjian utang 
Perjanjian utang antara perusahaan dengan kreditur dapat membatasi 
pembayaran dividen sebab seringkali dividen hanya dapat dibayarkan jika 
kewajiban utang kepada kreditur telah dipenuhi perusahaan. Ratio-ratio 
keuangan yang menunjukan perusahaan dalam kondisi sehat juga 
merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

2. Pembatasan dari saham preferen 
Apabila dividen pemegang saham preferen  belum dibayar maka 
pembayaran dividen kepada pemegang saham biasa belum dapat 
dilakukan. 

3. Tersedianya kas 
Cash Dividend hanya dapat dibayarkan apabila tersedia uang tunai yang 
cukup, keadaan demikian dapat ditunjukan dalam ratio likuiditas 
perusahaan yang baik. 
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4. Pengendalian terhadap perusahaan 
Faktor yang penting khususnya pada perusahaan-perusahaan yang relatif 
kecil adalah apabila pihak manajemen ingin mempertahankan control 
terhadap perusahaan, keadaan demikian menyebabkan ada kecenderungan 
perusahaan segan menjual saham baru dan lebih suka menahan laba guna 
memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan, akibatnya dividen yang 
dibayarkan dalam bentuk kas menjadi kecil. 

5. Kebutuhan dana untuk investasi 
Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk 
diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Dalam hal ini 
manajemen cenderung lebih suka memanfaatkan laba ditahan karena 
pemanfaatan laba ditahan tidak memerlukan biaya emisi saham (Flotation 
Cost). 

6. Fluktuasi laba 
Apabila laba perusahaan berfluktuasi dividen yang dibayarkan kecil, hal 
ini dilakukan untuk menjaga kestabilan pembayaran dividen. Dengan laba 
yang berfluktuasi perusahaan juga tidak banyak mempergunakan utang 
sebagai sumber pendanaan hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko 
kebangkrutan. Dengan demikian laba ditahan akan menjadi besar dan 
dividen yang dibayarkan semakin mengecil. 

 

 Pengawasan yang dilakukan para manajer perusahaan terhadap arus kas, 

peluang investasi dan tingkat pembagian keuntungan merupakan suatu tindakan 

pengurangan risiko terhadap ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya serta menjalankan aktivitas operasi yang normal di masa yang akan 

datang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu analisis yang tepat serta menyeluruh 

terhadap kinerja perusahaan tempat pemegang saham melakukan penanaman 

modal sehingga manajer perusahaan dapat menganalisa serta meramalkan tingkat 

permbagian dividen sebagai keuntungan dari investasi. 

 

Dividen 

Dividen merupakan pendistribusian laba kepada pemegang saham secara 

rata menurut kelas atau kelompok surat berharga dan dibayarkan di mana 

jumlahnya ditentukan oleh dewan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Gallagher (1997) mendefinisikan dividen sebagai berikut : 

“Dividends are the cash payment that corporation make to their common 

stock holders”. 
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Pada dasarnya defnisi di atas menyatakan bahwa dividen adalah pembayaran 

sejumlah unag kas (uang tunai) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya. Dividen untuk saham biasa dinyatakan dalam satuan rupiah 

bukan sabagai persentase dari nilai nominalnya. Dividen diberikan setelah 

mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika ingin 

mendapatkan dividen maka penanam modal harus memegang saham tersebut 

dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak untuk 

mendapatkan dividen. Dividen memiliki 4 (empat) jenis Skousen (2004; 906) : 

1. Cash dividend  

2. Property dividend 

3. Liquid dividend 

4. Stock dividend 

Di mana dari ke empat jenis itu, cash dividend merupakan jenis yang 

paling umum dan banyak disukai oleh para investor. 

 

Dividen tunai (Cash dividend) 

 Seperti yang telah dikemukakan di atas, dividen tunai merupakan salah 

satu bentuk pemecahan masalah kekhawatiran para pemegang saham terhadap 

ketidakpastian akan profitabilitas perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam 

melakukan kewajibannya. Pada umumnya para pemegang saham lebih menyukai 

pembagian keuntungan dalam bentuk dividen tunai. Manajemen perusahaan harus 

berupaya mengatur dan mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan 

dividen tunai bagi para pemegang saham atas dasar ketersediaan kas yang cukup 

dan pertimbangan kebutuhan akan kas di masa depan.  

 Hal itu harusnya dipahami oleh para manajer perusahaan karena 

menyangkut keputusan perusahaan akan menentukan pembagian dividen tunai 

dan kebutuhan dana untuk pertumbuhan dan aktivitas perusahaan selanjutnya. 

Pemegang saham memiliki kecenderungan untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan-perusahaan yang memberikan keuntungan berupa dividen yang lebih 

tinggi dalam hasil yang “real” berupa pembagian dividen tunai dari perusahaan 

tempat ia menanamkan modalnya. 



 9

 Untuk mewujudkan hal itu, para manajer perusahaan berupaya untuk 

memberikan dividen yang maksimal dengan begitu para pemegang saham selain 

dapat menilai kinerja perusahaan di masa sekarang maupun yang akan datang 

dapat juga menilai kesungguhan para manajer dalam mensejahterakan pemilik 

perusahaan yaitu pemegang saham. 

 Saat ini laporan arus kas merupakan bagian dari pengungkapan laporan 

keuangan secara keseluruhan, Ikatan Akuntan Indonesia 1994 mengeluarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tentang laporan arus 

kas yang merekomendasikan untuk memasukannya sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari pelaporan keuangan. 

 Manfaat dari laporan arus kas adalah membantu investor, kreditor dan 

pihak lain dalam menilai menurut Kieso yang diterjemahkan oleh Emil Salim 

(2002) : 

1. Kemampuan entitas menghasilkan arus kas masa depan  

2. Kemampuan entitas untuk membayar dividend dan memenuhi 

kewajiban 

3. Alasan untuk perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari 

aktivitas operasi 

4. Transaksi investasi dan pendanaan kas dan non kas selama periode. 

 

 

Arus kas dari aktivitas operasi 

 Arus kas dari aktivitas operasi adalah segala masukan atau keluaran kas 

yang diperoleh dari aktivitas yang merupakan penghasilan utama dari pendapatan 

perusahaan. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa 

lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih di mana laba/rugi ini 

akan berpengaruh pada dividen yang dibagikan.  

 Arus kas dari aktivitas operasi dapat berasal dari penerimaan kas melalui 

penjualan barang dan jasa. Kebutuhan jumlah dana bagi operasional perusahaan 

pada periode selanjutnya akan berpengaruh pada penetapan jumlah kas yang dapat 

diberikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.  
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 Nilai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi dapat mencerminkan 

bagaimana operasi perusahaan berjalan serta akan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melakukan kewajibannya mempertahankan kemampuan 

operasi, membayar dividen tunai dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

 Arus kas dari aktivitas operasi ini mempunyai pengaruh positif terhadap 

dividen Dilah (1999) semakin baiknya kemampuan operasi perusahaan akan 

menghasilkan nilai arus kas dari aktivitas operasi yang besar di mana pada 

akhirnya dapat memberikan dividen tunai yang semakin besar pula kepada para 

pemegang saham.  

 

Arus kas dari aktivitas investasi  

 Arus kas dari aktifitas investasi ini mengindikasikan penerimaan serta 

pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas di masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi ini 

mempunyai hubungan dengan dividen Dilah  (1999). 

 Menurut Livnat & Zarrowin  (1990), model Miller & Rock (1985) dapat 

menambah kemampuan prediksi hubungan arus kas investasi dengan dividen. 

Secara general, kenaikan investasi memungkinkan timbulnya arus kas di masa 

depan yang lebih tinggi apabila kinerja perusahaan baik. Namun apabila kinerja 

perusahaan rendah kenaikan investasi menyebabkan kenaikan risiko investasi, 

yang berakibat pada penurunan arus kas di masa depan. Hal ini memberikan 

konsekuensi adanya hubungan positif atau negatif antara arus kas investasi dengan 

dividen pada saat pengumuman investasi baru. Penelitian ini menguji apakah 

komponen arus kas dari aktivitas investasi mempunyai pengaruh terhadap dividen. 

 

Arus kas dari aktivitas pendanaan 

 Arus kas dari aktivitas pendanaan ini berguna dalam memprediksi klaim 

terhadap arus kas di masa yang akan datang oleh para pemberi modal perusahaan. 

Adapun contoh dari arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah seperti 

penerimaan kas dari emisi saham, pembayaran kas kepada pemegang saham untuk 
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menarik saham perusahaan, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman dividen, 

pelunasan pinjaman serta pembayaran kas oleh penyewa guna usaha dan lain 

sebagainya. 

 Berdasarkan asumsi tentang informasi asimetris antara pemilik dan 

investor Ross (1997), Leland & Pyle (1977) berargumen bahwa penerbitan 

hutang merupakan sinyal yang baik untuk menaksir arus kas karena pemilik dapat 

mempertahankan proporsi kepemilikan daripada menerbitkan saham.  

Arus kas dari aktivitas pendanaan ini mempunyai pengaruh positif 

terhadap dividen Fifi (2005). Jika perusahaan menetapkan bahwa pendanaan atau 

pelunasan utang akan diambil dari pendanaan internal maka ini berarti hanya 

sebagian kecil saja yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Hal ini ditunjukan oleh 

nilai dari arus kas pendanaan perusahaan yang kecil yang mengakibatkan 

pembagian dividen tunai yang rendah.  

 

Peluang investasi 

 Investasi adalah penggunaan modal untuk memperoleh tambahan 

pendapatan baik melalui investasi yang menghasilkan barang dan jasa maupun 

melalui penanaman modal tidak langsung yang menghasilkan Capital gain. 

Apapun bentuk  kegiatan investasi pada akhirnya bertujuan meningkatkan 

pendapatan yang akan memperbesar perolehan laba. 

 Investment Opportunity didefinisikan oleh Myers (1977) dan peneliti 

lainnya sebagai komponen dari nilai perusahaan yang berasal dari opsi untuk 

melakukan investasi di masa yang akan datang. Istilah ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Myers (1977), ketika ia mengungkapkan pandangannya 

tentang nilai perusahaan (Firm’s Value). Menurut Myers perusahaan merupakan 

gabungan antara asset in place dan opsi future investment.  

 Pemilihan opsi-opsi investasi adalah bahwa nilainya tergantung pada 

kebijakan manajer untuk melakukan expenditure di masa yang akan datang, 

sementara asset in place tidak mengisyaratkan investasi. Kebijakan expenditure 

tersebut dipandang sebagai opsi growth. Dengan demikian pilihan growth 

mencakup proyek perluasan kapasitas, akuisisi perusahaan, advertising dan 
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pemeliharaan serta penggantian aktiva yang ada. Sedangkan proksi dalam 

mengukur nilai peluang investasi di sini adalah nilai retained earning ditambah 

depreciation (Donaldson; 1961, pada Brigham & Gapenski 1996), karena 

perusahaan lebih menyukai pendanaan dengan menghasilkan dana secara internal. 

 Hubungannya dengan keputusan pembagian dividen tunai dianggap cukup 

berpengaruh. Hubungan tersebut diduga bernilai negatif karena mengutip Levy & 

Sarnat (1990) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki peluang investasi 

akan lebih memilih pendanaan internal daripada eksternal, karena pendanaan 

internal lebih murah. Akibatnya kebijakan dividen lebih menekankan pada 

pembayaran dividen tunai yang dipengaruhi oleh nilai komponen-komponen arus 

kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan peluang 

investasi. 

Maka berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah 

diungkapkan di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

“ Nilai komponen-komponen arus kas dan peluang investasi berpengaruh 

terhadap keputusan tingkat pembagian dividen tunai secara signifikan” 
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1.6 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Pemegang Saham 

Investasi pada 
Perusahaan 

Perusahaan 

Membuat L/K 

Manajer Perusahaan Analisis Laporan 
Keuangan 

Analisis R/E 

Peluang Investasi 

Analisis Arus 
Kas 

Aktivitas  
Operasi 

Aktivitas 
Investasi 

Aktivitas 
Pendanaan 

RUPS 

Dividen Tunai 

Hipotesis 
“ Nilai Komponen-komponen arus kas dan peluang investasi 
berpengaruh terhadap keputusan tingkat pembagian dividen 

tunai secara signifikan” 
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1.7 Metode Penelitian  

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kausal. Metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki. Penelitian kausal merupakan tipe penelitian 

dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat dua variabel atau lebih. 

Penelitian dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sehingga variabel 

yang dipengaruhi (variable dependent) dan melakukan penyelidikan terhadap 

variabel-variabel yang mempengaruhi (variable independent), Indriantoro 

&Supomo (2002; 27). 

 Penelitian dilakukan dengan studi cross sectional, yaitu studi untuk 

mengetahui hubungan komparatif beberapa subjek yang diteliti (Indriantoro 

&Supomo 2002; 95). Penelitian ini menggunakan tipe data kuantitatif, penelitian 

kuantitatif dilakukan dengan suatu teori sebagai titik tolaknya atau verifikasi teori 

yang melandasi perumusan masalah atau pertanyaan, pengembangan hipotesis, 

pengujian data dan pengambilan kesimpulan. Kemudian data yang diperoleh 

selama penelitian akan diolah, dianalisis atau diuji kemudian diambil suatu 

kesimpulan berdasarkan teori yang telah dipelajari Indriantoro & Supomo 

(2002; 70). Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, 

diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari kemudian 

dilakukan pengujian atas kebenaran suatu hipotesis dengan perhitungan statistik. 

 Untuk menguji hipotesis, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah 

yang dimulai dari operasinal variable, teknik pengumpulan, rancangan pengujian 

hipotesis dan penetapan tingkat signifikansi. Hal ini akan dijelaskan lebih lengkap 

pada Bab III. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pojok Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) yang berada di Universitas Widyatama, adapun lamanya penelitian 

dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2006.  


