
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Secara umum yang dimaksud dengan akuntansi menurut pendapat 

Warren (2005; 10) dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu definisi akuntansi adalah 

proses dari tiga aktivitas, yaitu mengidentifkasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi (bisnis atau non 

bisnis) kepada pengguna informasi yang berkepentingan. Proses terakhir, yaitu 

mengkomunikasikan informasi yang dilakukan melalui persiapan dan distribusi 

informasi akuntansi. Dalam proses akuntansi, hanya informasi yang relevan dan 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mampu memberikan gambaran 

secara layak mengenai keandalan keuangan serta hasil usaha yang dicapai oleh 

perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan. Laporan keuangan adalah alat utama di mana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

 Dari berbagai laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya, laporan keuangan tahunan merupakan yang terpenting. 

Menurut PSAK No. 1 paragraf 7 (2004; 1.3), laporan keuangan utama dalam 

suatu kepemilikan terdiri dari : 

a) Neraca; 

b) Laporan laba-rugi; 

c) Laporan perubahan ekuitas; 

d) Laporan arus kas; dan 

e) Catatan atas laporan keuangan. 
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Secara bersama-sama, laporan ini memberikan suatu gambaran akuntansi atas 

operasi serta posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tersebut. 

Oleh karena itu, laporan keuangan sangat penting bagi investor. 

 Laporan keuangan adalah alat utama di mana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini 

menyediakan sejarah dalam bentuk uang.  

Menurut Kieso, Weygandt and Warfield (2004; 2) laporan keuangan yaitu :  

“Financial statements are the principal means through which financial 

information is communicated to those outside an enterprise. These 

statements provide the company’s history quantified in money terms”. 

Penjabaran mengenai laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan 

No. 1 paragraf 2 (2004; 1.2): 

“ Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna 
laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan 
keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen 
publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospectus. Pernyataan ini 
berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasi”. 
 
Neraca adalah laporan keuangan dasar yang mempresentasikan posisi 

keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Disebut juga Statements of financial 

position. Atau merupakan ringkasan dari jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan 

dan jumlah kewajiban perusahaan serta ekuitas pemegang saham. 

Laporan laba/rugi adalah laporan yang melaporkan pendapatan dan 

beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan atau 

pengaitan (matching concept). Konsep ini diterapkan dengan menandingkan atau 

mengaitkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya 

beban tersebut. 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama 

periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. 

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi 
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dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, 

menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan 

perusahaan selama periode yang bersangkutan. 

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menunjukan sumber-

sumber kas dan penggunaan kas yang masuk atau keluar dalam suatu bisnis. 

Laporan ini dirancang untuk menunjukan bagaimana operasi perusahaan 

mempengaruhi likuiditasnya, sebagaimana yang diukur oleh arus kasnya. Selain 

itu juga untuk menunjukan hubungan antara arus kas dari aktivitas operasi, 

penanaman modal dan kegiatan pendanaan. Di mana dalam laporannya arus kas 

dipisahkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif rincian 

jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan laporan 

perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan 

komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-

pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

 Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami laporan 

keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, 

maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai 

berikut : 

a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang 

diterapkan 

b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan dan urutan penyajian 

komponen laporan keuangan  

c) Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan 

yang bersifat non keuangan. 
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2.1.2 Pemakai Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi 

 Pemakai laporan keuangan menurut SAK, kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan meliputi : 

a) Investor. Penanam modal dan penasehat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b) Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 

menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pensiun dan kesempatan kerja. 

c) Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah 

pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d) Pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha 

lainnya tertarik dengan informasi mengenai memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh 

tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang 

waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau 

sebagian pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup 

perusahaan. 

e) Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. 

f) Pemerintah. Pemerintah atau berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan  dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

juga berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 
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menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g) Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam 

berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti 

pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan 

dan perlindungan terhadap penanam modal domestik. Laporan keungan 

dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.  

 
2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka.  

 

2.2 Konsep Dasar Laporan Arus Kas 

2.2.1 Tinjauan Umum Laporan Arus Kas 

 Sebelum dikeluarkannya Statement of Financial Accounting Standard No. 

95 laporan arus kas belum merupakan bagian dari pelaporan keuangan karena 

pelaporan keuangan yang dikehendaki oleh Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP) hanya neraca dan laporan laba/rugi. Laporan arus dana yang 

diharuskan oleh Accounting Principles Board (APB) sejak tahun 1971 masih 

bersifat sukarela dan posisinya dalam pelaporan keuangan masih bersifat 

suplemen. Laporan arus dana banyak menimbulkan kritik karena tidak 

memberikan pengungkapan yang cukup mengenai kemampuan perusahaan untuk 

menentukan pendanaan jangka pendek dan memilih keputusan investasi 

perusahaan. 

 Alasan perubahan ke dasar kas karena investor dan analis prihatin di mana 

akuntansi akrual telah jauh menyimpang dari arus kas yang mendasari perusahaan 
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yang bersangkutan. Selain itu karena laporan keuangan tidak mengakui inflasi. 

Sehingga semua pihak membutuhkan standar yang lebih kongkrit untuk 

mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan. 

 

2.2.1.1 Sejarah Laporan Arus Kas 

 Menurut Skousen (2004; 324) sejarah mengenai arus kas yaitu berawal 

dari suatu analisis sederhana yang disebut “Laporan dari mana datang dan ke 

mana pergi” yang terdiri dari daftar kenaikan atau penurunan pos-pos neraca. 

Setelah beberapa tahun, judul laporan ini diubah menjadi “Laporan dana”. Pada 

tahun 1963 APB Opinion No.3 diterbitkan untuk menstandarisasi punyusunan dan 

penyajian laporan dana, dewan merekomendasikan namanya diubah menjadi 

“Laporan sumber dan penggunaan dana” dan bahwa laporan itu disajikan sebagai 

tambahan dalam laporan keuangan. Pemasukan laporan itu tidak diwajibkan, 

tetapi penyertaannya dalam laporan auditor bersifat opsional. Pada 1971 APB 

Opinion No. 19 mewajibkan bahwa “Laporan perubahan posisi keuangan” 

disajikan sebagai bagian terpadu dari laporan keuangan dan itu tercakup dalam 

pendapat auditor. Dalam Concepts Statement No. 5 (1984), FASB mendukung 

dengan kuat pemasukan laporan arus kas  dalam laporan keuangan utama, yang 

mencerminkan penerimaan kasnya yang diklasifikasikan menurut penggunaan 

utama. Pada bulan November 1987 FASB menerbitkan standar N0. 95 yaitu 

“laporan arus kas” yang membuat laporan keuangan tahunan menjadi efektif 

untuk tahun fiscal yang berakhir 15 Juli (1988). 

 

2.2.2 Pengertian Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas adalah laporan keuangan perusahaan yang menunjukan 

jumlah kas yang tersedia di perusahaan pada periode tertentu.  

Menurut Warren (2005; 641) laporan arus kas atau statement of cash flow adalah 

“A statement for a period a firm’s major cash inflows and outflows for a 
period. It provides useful information about a firm’s ability to generate 
cash from operations, maintain and expand it operation capacity, meet it 
financial obligations and pay dividens”. 
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Sedangkan menurut Kieso (2004; 1204) definisi dari statement of cash flows 

adalah 

“Statement of cash flows is to provide information about an entity’s cash 
receipt and cash payment during a period. The statement of cash flows 
therefore reports cash receipt, cash payments, and net financing activities 
of an enterprise during a period, in a format that reconciles the beginning 
and ending cash balances”. 
 

Menurut PSAK No. 2 paragraf 5 (2004; 2.2) arus kas adalah  

“Arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas”. 

 Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas 

masuk perusahaan berasal dari dua sumber yaitu : 

a) Sumber eksternal, dapat berasal dari pemilik, penanam modal, penjualan, 

dan penyertaan. 

b) Sumber internal, merupakan arus kas masuk yang diakibatkan oleh adanya 

pemanfaatan aktiva tetap yang menghasilkan persediaan siap pakai untuk 

dijual kembali secara kredit. Sumber internal lainnya adalah apabila 

dilakukan penjualan aktiva tetap yang sudah didisposisikan atau alasan 

lainnya. 

Arus kas keluar dipergunakan untuk keperluan perusahaan yaitu : 

a) Eksternal, kas yang digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban 

yang telah jatuh tempo, misalnya hutang pajak, hutang dagang, obligasi 

dan lain sebagainya. 

b) Internal, untuk memperoleh aktiva tetap, pembiayaan, pengadaan 

persediaan, serta kegiatan investasi yang ditujukan untuk ekspansi usaha. 

 

2.2.3 Kas dan Setara Kas 

 Laporan arus kas yang berdasarkan basis kas, didefinisikan sebagai uang 

tunai yang ada di perusahaan (baik itu yang ada di bank ditambah dengan setara 

kas atau cash equivalent). Setara kas merupakan investasi yang sangat likuid yang 

dapat dikonversikan menjadi kas dan memiliki jatuh tempo yang pendek tanpa 

menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Biasanya perusahaan 

mendapatkannya dengan kelebihan kas dari kebutuhan lancarnya. 
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 Menurut pendapat IAI dalam PSAK No. 2 paragraf 6 (2004; 2.2) 

disebutkan bahwa : 

“Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan 
untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, 
investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah 
diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. 
Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas 
hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang 
dari tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk 
setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. 
Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo 
serta tanggal penebusan (redemption date) telah ditentukan”. 
 

 Dengan demikin jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kas di sini tidak 

hanya untuk tunai yang hanya di tangan (cash on hand) tetapi termasuk juga 

investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat 

dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan 

yang signifikan. Secara umum hanya investasi yang jatuh tempo tiga bulan atau 

kurang yang dapat dikelompokan sebagai ekuivalen kas. 

 

2.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas 

 Tujuan dari laporan arus kas yaitu agar dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan. Selain itu untuk mengetahui struktur keuangan (termasuk likuiditas 

dan solvabilitas). 

 Informasi arus kas berguna dalam menghasilkan kas dan setara kas. 

Informasi tersebut memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash 

flows) di berbagai perusahaan. Selain itu dapat juga meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa 

yang sama. 

 Di samping itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti 

kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan 
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dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta 

dampak perubahan harga. 

 

2.4 Pengklasifikasian Arus Kas  

 Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas 

menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan menyajikan arus 

kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai 

dengan bisnis perusahaan tersebut. 

Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan 

para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi 

keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut 

juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas 

tersebut. 

 

2.4.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

 Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasilan utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producting 

activities) dan aktivitas lainnya selain aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 

Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba/rugi bersih. Beberapa contoh 

arus kas dari aktivitas operasi adalah : 

a) Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa; 

b) Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain; 

c) Pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa; 

d) Pembayaran kas kepada karyawan; 
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e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya; 

f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi; 

g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

 

2.4.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

 Aktivitas investasi perusahaan adalah seluruh aktivitas investasi 

perusahaan dalam aktiva tetap serta efek. Aktivitas investasi ditujukan untuk 

memperoleh hasil dari investasi yang ditanamkan dalam rangka ekspansi 

perusahaan dan kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan.  

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah : 

a) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri; 

b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lain; 

c) Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain; 

d) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan); 

e) Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 

2.4.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 Arus kas dari aktivitas pendanaan mencakup arus kas yang berkaitan 

dengan kewajiban jangka panjang dan ekuitas para pemegang saham (owners 
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equity). Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan sangat berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para penanam modal 

perusahaan. Dalam bagian ini pemegang saham dapat melihat akibat dari 

keputusan pendanaan suatu perusahaan, seperti berapa jumlah yang telah dilunasi, 

berapa dana yang didapatkan dari kontribusi tambahan pemegang saham.  

Beberapa contoh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan adalah : 

a) Penerimaan dari hasil penjualan saham  

b) Penerimaan dari hasil penjualan obligasi, wesel, dan instrument hutang 

lainnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Beberapa contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan adalah : 

a) Pengeluaran untuk pembayaran dividen  

b) Pembelian kembali modal saham perusahaan 

c) Pengeluaran untuk pembayaran hutang atau pinjaman pembayaran 

kembali modal (termasuk hutang jangka panjang dan modal) 

 

2.5 Pelaporan Arus Kas  

Standar dalam penyusunan laporan arus kas bagi perusahaan-perusahan di 

Indonesia disahkan dalam PSAK No. 2. Beberapa persyaratan utama dalam 

penyusunan laporan arus kas tersebut adalah laporan tersebut harus 

mencantumkan penerimaan (arus kas masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar) 

dan menjelaskan perubahan-perubahan pada kas ditambah ekuivalen kas, serta 

pengklasifikasian kas ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. 

 Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan 

kas bruto yang berasal dari aktvitas investasi dan pendanaan. Untuk pelaporan 

arus kas dari aktivitas operasi perusahaan harus menggunakan salah satu dari 

metode berikut : 

 

A. Metode langsung (direct method) 

Dengan metode ini kelompok pendanaan dari penerimaan kas bruto 

diungkapkan. Metode ini dimulai dengan menganalisis pengaruh kas dari 
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aktivitas operasi dan melaporkan jumlah kas yang dibayarkan atau yang 

diterima untuk setiap jenis utama dari aktivitas. Karena informasi 

umumnya berbasis akrual (seperti penjualan) maka diperlukan adanya 

konversi dari basis akrual ke basis kas. Dengan metode langsung informasi 

mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dapat diperoleh baik : 

1. Dari catatan akuntansi perusahaan 

2. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan dan pos-

pos lain dalam laporan laba/rugi untuk; 

I. Perubahan persediaan, piutang usaha, dan hutang usaha 

selama periode berjalan; 

II.  Pos bukan kas lainnya; dan 

III.  Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan 

pendanaan. 

B. Metode tidak langsung (indirect method) 

Dimulai dengan laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba/rugi dan 

melakukan penyesuaian untuk perkiraan-perkiraan yang tidak mempunyai 

pengaruh terhadap arus kas. Dengan metode ini laba/rugi bersih 

disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, 

penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas 

untuk operasi di masa lalu dan masa depan serta unsur penghasilan atau 

beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi 

ditentukan dengan menyesuiakan laba/rugi bersih dari pengaruh : 

1. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama 

periode berjalan;  

2. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, 

keuntungan, dan kerugiaan valuta asing yang belum direalisasi, 

laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas 

dalam laba/rugi konsolidasi; dan 

3. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau 

pendanaan. 
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Baik PSAK No. 2 atau SFAS No. 95 menganjurkan agar arus kas dari 

aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung karena 

keunggulan utama metode langsung ini dibandingkan dengan metode tidak 

langsung adalah metode ini menampilkan penerimaan kas dan pengeluaran kas 

dari aktivitas operasi, selain itu mengenai pengetahuan akan informasi yang 

menyangkut dari mana arus kas operasi berasal dan bagaimana kas digunakan 

dalam waktu yang lalu akan berguna untuk mengestimasi tingkat dividen tunai. 

 Tetapi SFAS No. 95 juga mengijinkan penggunaan metode tidak langsung 

karena banyak perusahan yang mengeluh karena sistem akuntansi mereka tidak 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh metode langsung, seperti kas yang 

diterima dari pembeli. Metode tidak langsung ini memiliki keungulan utama yaitu 

karena metode ini memperlihatkan perbedaan antara income dan arus kas dari 

aktivitas operasi. Keunggulan lainnya yaitu : 

1. Dapat memperlihatkan keterkaitan antara laporan arus kas dan perhitungan 

laba/rugi dan neraca 

2. Pemakai laporan keuangan lebih mengenal metode ini 

3. Banyak perusahaan lebih mudah untuk menyusunnya sehingga metode ini 

pada umumnya lebih murah. 

 

2.6 Peluang Investasi  

2.6.1 Pengertian 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. 

Menurut Myers (1977) perusahaan merupakan gabungan antara asset in place dan 

opsi future investment. Pemilihan opsi-opsi investasi atau growth yaitu 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, introduksi produk baru, 

akuisisi perusahaan, advertising dan pemeliharaan serta penggantian aktiva yang 
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ada. Sedangkan proksi dalam mengukur nilai peluang investasi di sini perusahaan 

lebih menyukai pendanaan dengan menghasilkan dana secara internal. 

 

2.6.2 Maksud dan Tujuan Investasi 

 Perusahaan melakukan investasi dengan alasan yang berbeda–beda. Bagi 

beberapa perusahaan, aktivitas investasi merupakan unsur penting dari operasi 

perusahaan dan penilaian kinerja perusahaan mungkin sebagian besar atau 

seluruhnya tergantung pada hasil yang dilaporkan mengenai aktivitas ini. 

Beberapa perusahaan melakukan investasi untuk menempatkan kelebihan dana 

dan beberapa perusahaan lain melakukan perdagangan investasi untuk memperat 

hubungan bisnis atau memperoleh suatu keuntungan perdagangan. 

 

2.7 Dividen 

2.7.1 Pengertian Dividen 

 Berdasarkan PSAK No. 23 paragraf 04 (2004; 23.2) tentang pendapatan 

mendefinisikan dividen sebagai : 

“Distribusi laba kepada pemegang ekuitas sesuai dengan proporsi mereka 

dari jenis modal tertentu”. 

Definisi lain mengenai dividen menurut Warren yang diterjemahkan oleh 

Alfonsus Sirait (1999; 503) adalah  

“Pendistribusian sebagian laba korporasi kepada pemegang saham”. 

Definisi dividen menurut Gallaghar (1997; 392) adalah  

“Dividens are the cash payments that corporation make to their common 

stockholders”.  

 Definisi di atas menyatakan bahwa dividen adalah pembayaran sejumlah 

kas (uang tunai) yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang 

sahamnya sebanding dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing 

pemilik. Dividen untuk saham biasa dinyatakan dalam satuan rupiah, sedangkan 

untuk preferen dividen dinyatakan dengan persentase dari nilai nominal.  

 “Dividen dibayarkan dari retained earnings”, itu merupakan ungkapan 

yang biasanya dijumpai. Akan tetapi untuk lebih tepatnya lagi kita harus 
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mengakui bahwa dividen dibayarkan dari kas dan hal itu akan mengurangi 

retained earnings.  

 

2.7.2 Kebijakan Dividen 

 Dengan mengetahui jenis kebijakan dividen yang dianut suatu perusahaan, 

maka akan memudahkan untuk perkiraan besarnya dividen yang akan dibagikan 

perusahaan tersebut di masa yang akan datang. 

 Berikut ini jenis-jenis kebijakan pembayaran dividen yang umum 

digunakan perusahaan : 

a) Stabile amount per share 

Pada kebijakan ini besarnya dividend per share yang dibayarkan selalu 

stabil dalam jumlah yang relatif tetap tiap tahunnya walaupun terjadi 

fluktuasi dalam earnings per share. Dividen stabil ini dipertahankan untuk 

jangka waktu yang relatif panjang. 

b) Constant payout ratio 

Pembayaran dividen merupakan prosentase yang tetap dari pendapatan 

perusahan. Jarang sekali perusahaan menjalankan kebijakan dividen jenis 

ini, di mana perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk prosentase 

yang konstan terhadap pendapatan perusahaan yang berfluktuasi, maka 

jumlah dividen yang akan dibayarkan ikut berfluktuasi. 

c) Low regular plus extra 

Kebijakan dividen ini merupakan kombinasi antara jenis pertama dan 

kedua. Perusahaan membayarkan dividen tetap yang rendah tetapi 

ditambah dengan pembayaran ekstra pada saat-saat tertentu. Dengan cara 

ini perusahaan dapat menghilangkan ketidakpastian bagi investor atau 

pemegang saham mengenai pendapatan dividen yang akan diterimanya. 

Untuk perusahaan yang pendapatannya berfluktuasi jenis ini merupakan 

pilihan terbaik. 

d) Residual dividend policy 

Perusahaan yang menganut kebijakan ini akan membayarkan dividennya 

jika terdapat kelebihan pendapatan yang diperlukan untuk mendanai 
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investasi baru. Sebaliknya jika seluruh pendapatannya diperlukan untuk 

tujuan investasi, maka perusahaan tidak akan membayar dividennya. 

 

 Perusahaan yang kebijakan dividennya stabil cenderung membayar 

dividennya kecil, karena apabila terjadi konstraksi ekonomi masih mampu 

mempertahankan untuk membayar dividen. Kenaikkan earning tidak otomatis 

menaikkan dividen. 

 

2.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

 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. 

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 
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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. 

 

Dalam menentukan kebijakan dividen, manajemen harus memperhatikan 

kesejahteraan para pemegang saham, di samping harus menjaga pertumbuhan 

perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Brennan dan 

Thakor (1990) keputusan yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat 

ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga memaksimumkan harga 

saham, disebut dengan kebijakan dividen yang optimal.  

 

2.7.4 Pembayaran Dividen 

 Di dalam pembayaran dividen oleh emiten, maka emiten selalu akan 

mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tersebut 

baik dividen tunai ataupun dividen saham. Tanggal-tanggal yang perlu 

diperhatikan dalam pembayaran dividen adalah sebagai berikut : 

a) Tanggal pengumuman (declaration date) 

b) Tanggal cum dividen (cum dividend date) 

c) Tangal pemisahan dividen (ex dividend date) 
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d) Tanggal pencatatan (recording date) 

e) Tanggal pembayaran (payment date) 

 

Tanggal pengumuman dividen merupakan tanggal resmi pengumuman 

oleh emiten tentang bentuk, besarnya, jadwal pembayaran dividen yang akan 

dilakukan. Sedangkan cum dividend date merupakan tanggal hari terakhir 

perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen baik 

tunai atau saham. Ex dividend date merupakan tanggal setelah saham 

diperdagangkan tanpa sebelumnya ada pengumuman pembagian dividen, tanggal 

ini biasanya dua hari sebelum tanggal pencatatan. Recording date merupakan 

suatu tanggal untuk mencatat pemilik saham mana saja yang memiliki hak untuk 

memperoleh dividen yang akan dibagikan. Sedangkan payment date merupakan 

tanggal penentuan pembagian dividen. 

 

2.7.5 Jenis-jenis Dividen 

 Jenis-jenis dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang 

saham adalah : 

a) Cash dividend 

Pembayaran uang tunai (kas) kepada para pemegang saham perseroan 

yang didistribusikan dari laba atau akumulasi laba, dan dikenakan pajak 

sebagai pendapatan. 

b) Property dividend 

Dividen yang dibayarkan dalam bentuk property. Dividen dicatat pada 

tanggal pengumuman pada nilai pasar properti tersebut. 

c) Liquid dividend 

Pendistribusian aktiva dalam bentuk dividen dari suatu perseroan yang 

akan menghentikan usahanya. Hal itu terjadi apabila suatu perusahaan 

jatuh bangkrut atau apabila manajemen memutuskan untuk menjual aktiva 

perusahaan dan hasilnya didistribusikan kepada para pemegang saham. 
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d) Stock dividend 

Pembayaran dividen perseroan dalam bentuk saham dan bukan uang tunai 

(kas). Dividen saham dapat berupa saham tambahan dalam perusahaan 

atau saham anak perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang 

saham. 

  

Dari berbagai jenis dividen yang disebutkan di atas, dividen kas (dividen 

tunai) adalah jenis yang paling umum dibagikan oleh perusahaan kepada 

pemegang saham. Seperti yang dinyatakan dalam GAAP Guide (1994; 44.12) 

yaitu : 

“Cash dividend are the most common type of dividend distributions”. 

 

 Warren (2005; 493) menyebutkan bahwa ada tiga persyaratan yang 

biasanya harus dipenuhi untuk pembayaran dividen tunai, yaitu : 

There are usually three conditions that a corporation must meet to pay a cash 
dividend : 

1. Sufficient retained earnings 
2. Sufficient cash 
3. Formal action by the board of directors 

 

Dividen mungkin penting bagi investor atau pemegang saham, tetapi 

mungkin juga tidak. Investor dan pemegang saham yang menyukai pendapatan 

teratur dari dividen kas yang besar akan membeli saham perusahaan yang 

membagikan dividen. 

 Tujuan dari emiten untuk memberikan dividen dalam bentuk tunai adalah 

untuk memacu kinerja saham di bursa efek yang merupakan return kepada para 

pemegang saham. Di samping itu tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham di bursa efek. 

 Menurut PSAK No. 2 paragraf 33 (2004; 2.9)  dividen yang dibayarkan 

dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena  merupakan biaya 

perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan 

dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan 
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maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai 

kemampuan perusahaan membayar dividen dari arus kas operasi. 

 Dividen tunai memainkan peranan penting bagi perusahaan sebagai isyarat 

mengenai kondisi perusahaan serta prospeknya dalam menghasilkan keuntungan 

di masa mendatang kenaikan (penurunan) dividen merupakan isyarat positif 

(negatif) akan membaiknya (memburuknya) pendapatan di masa mendatang. Hal 

ini akan lebih didukung oleh situasi di mana perolehan informasi dirasakan mahal 

sehingga merupakan alat yang lebih murah dan akurat bagi pemegang saham. 

 Investor yang mementingkan capital gain akan mencari perusahaan 

dengan prospek pertumbuhan dan memilih perusahaan yang menahan pendapatan 

untuk memperoleh tambahan modal bagi pertumbuhan dana dibandingkan 

perusahaan yang mengurangi posisi kasnya dengan membayar dividen kas. 

 

2.8 Hubungan Antara Komponen-komponen Arus Kas, Peluang Investasi 

dan Dividen Tunai 

Posisi kas suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus 

dipertimbangkan, sebelum membuat keputusan untuk menentukan besarnya 

dividen yang akan dibayar kepada para pemegang saham. Pembayaran dividen 

tunai merupakan arus kas keluar dan kebijakan manajemen, sehingga semakin 

kuat posisi kas perusahaan dengan diiringi kebijakan untuk membagikan dividen 

yang besar berarti semakin besar pula dividen tunai yang dibayarkan. 

 Suatu perusahaan yang sedang tumbuh mungkin tidak begitu kuat posisi 

likuiditasnya karena sebagian besar dananya tertanam dalam aktiva tetap dan 

modal kerja karena manajemen melihat adanya peluang investasi. Dengan 

demikian kebijakan untuk membayarkan dividen tunai pun akan berubah. 

 Dari uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa makin kuat posisi kas 

perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di waktu-waktu mendatang makin 

tinggi dividend payout rationya. Tetapi menurut Schall dan Haley (1983) 

berpendapat bahwa dalam jangka panjang perusahan yang pertumbuhannya cepat 

memiliki DPR yang rendah atau bahkan tidak membayar dividen sama sekali. 
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2.8.1 Hubungan Arus Kas dari Aktivitas Operasi dengan Dividen Tunai 

 Banyak penelitian yang telah membuktikan adanya hubungan antara arus 

kas dari aktivitas operasi dengan return saham. Model penilaian menunjukan 

bahwa unexpected cash inflows or outflows dari operasi periode tertentu akan 

mempengaruhi harga saham melalui pengaruhnya pada arus kas, sehingga 

diharapkan komponen arus kas dari operasi mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan return saham Livnat dan Zarrowin (1990). Penelitian yang 

memfokuskan pada arus kas operasi juga dilakukan oleh Ali dan Pope (1995) 

yang hasilnya menunjukan adanya kandungan informasi data arus kas dari 

aktivitas operasi. Jadi, apabila nilai komponen arus kas operasi tinggi dampaknya 

kepada dividen tunai adalah mengakibatkan dividen tunai semakin tinggi pula. 

Hal ini mereferensi pada peneliti sebelumnya yaitu penelitan oleh Fifi (2005) 

pada penelitian sebelumnya tersebut membuktikan apabila besarnya nilai arus kas 

dari aktivitas operasi naik sebesar 1%, maka realisasi tingkat pembagian dividen 

tunai akan naik sebesar 9,32 x 0,01% dengan syarat bahwa variabel arus kas 

investasi dan arus kas pendanaan konstan atau dianggap nol. 

 

2.8.2 Hubungan Antara Arus Kas dari Aktivitas Investasi dengan Dividen 

Tunai 

Pengujian mengenai pengaruh investasi pada return saham dilakukan oleh 

Miller dan Rock (1985). Hasil studi ini menemukan bahwa peningkatan investasi 

berhubungan dengan peningkatan arus kas masa yang akan datang dan 

mempunyai pengaruh positif dengan return saham pada saat pengumuman 

investasi baru. Hasil studi ini konsisten dengan yang dilaporkan Mc Connel dan 

Muscarella (1986), tetapi tidak konsisten dengan hasil studi Livnat dan 

Zarrowin (1990). Selain itu Bennars dan Stober (1989) yang keduanya 

menemukan hubungan yang tidak signifikan antara arus kas investasi dengan 

dividen. Bentuk investasi mungkin mempunyai implikasi yang berbeda terhadap 

kepemilikan pemegang saham. 

Dari beberapa hasil studi tersebut nampak adanya perbedaaan reaksi pasar 

untuk berbagai arus kas dari investasi. Karena hasil studi yang sebelumnya 
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menunjukan hasil yang mendua, maka tidak dapat diputuskan secara pasti 

seberapa besar hubungan antara arus kas investasi dengan dividen (apakah positif 

atau negatif). 

 

2.8.3 Hubungan Antara Arus Kas dari AKtivitas Pendanaan dengan 

Dividen Tunai 

Livnat dan Zarrowin (1990) menemukan adanya hubungan yang 

signifikan antara arus kas dari aktivitas pendanaan dengan dividen. Secara teoritis, 

berdasarkan  pendapat Miller dan Modigliani (1961) struktur modal atau 

kebijakan dividen tidak relevan digunakan dalam penilaian sekuritas. Oleh karena 

itu, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oeh keputusannya untuk mendanai 

kebutuhan kasnya melalui penerbitan obligasi atau surat utang, penerbitan saham 

biasa, maupun saham preferen. Keputusan pendanaan tidak merefleksikan kinerja 

perusahaan yang dianggap sebagai tolak ukur nilai perusahaan. Dengan kata lain 

nilai saham sebenarnya tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen yang diambil 

perusahaan.  

 

2.8.4 Hubungan Peluang Investasi dengan Dividen Tunai 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan dituntut untuk 

tumbuh agar dapat memaksimumkan kekayaan para investor. Pertumbuhan 

tersebut dapat diwujudkan apabila perusahaan menggunakan peluang investasi 

sebaik-baiknya semakin besar investasi yang dilakukan semakin berkurang 

dividen yang akan dibagikan. 

 Levy dan 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 yang kecil. 

 Pembayaran dividen yang besar berarti bahwa perusahaan benar-benar 

dapat menghasilkan return kas untuk pemegang saham. Dalam hal ini investasi 

memandang dividen berisiko lebih rendah daripada capital gain, sehingga saham 
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akan bernilai lebih bila income saham dalam bentuk dividen dan bukannya capital 

gain. 

 Dari uraian di atas dapat ditunjukan bahwa informasi dividen 

mencerminkan persistensi earning, sedangkan persistensi earning mencerminkan 

peluang pertumbuhan sehingga informasi dividen mencerminkan peluang 

pertumbuhan perusahaan.  

 Kesimpulan ini didukung oleh Marsh (1999) yang meneliti reaksi harga 

saham terhadap pengumuman dividen. Hasilnya menunjukan bahwa ukuran 

kinerja perusahaan yang berorientasi pada value adalah kinerja saham dengan 

dividen, sedangkan value bagi perusahaan merupakan persyaratan untuk 

pertumbuhan.   

 

 

  


