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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Laporan Keuangan  

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) yaitu sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun dan disajikan 

sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 

besar pengguna. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan.” 

 Menurut Munawir dalam Fahmi (2011:2) menjelaskan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan 

membantu bagi para pengguna (users) untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat finansial.”   

 Informasi laporan keuangan yang diharapkan mampu memberi bantuan 

kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. 

Dengan adanya pengertian tersebut di atas, laporan keuangan dapat dikatakan 

sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan dan 

juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen dalam mengelola 

perusahaan dan sumber data yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan ini 
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disusun oleh manajemen perusahaan sebagai alat komunikasi untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. 

 

2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

 Pada dasarnya tujuan akuntansi keuangan dan penyusunan laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang 

akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan laporan 

keuangan yang dikemukakan oleh PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) No.1 tahun 2012 : 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

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

sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka.” 

 Tujuan laporan keuangan menurut Fahmi (2011:5) adalah untuk 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu 

perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.  

 

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  

 Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pengguna. Ikatan Akuntan Indonesia (2012) 

menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan ada 

empat yaitu sebagai berikut : 
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1. Dapat dipahami 

Kualitas informasi dalam laporan keuangan harus mudah untuk dipahami 

oleh para pengguna. Para pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan 

mempelajari informasi yang baik. 

2. Relevan  

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dalam 

proses pengambilan keputusan. Informasi memilki kualitas relevan jika 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. 

3. Keandalan 

Informasi harus dapat diandalkan (reliable). Informasi memiliki kualitas 

andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan 

dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari 

yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.  

4. Dapat dibandingkan 

Pengguna laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

(tren) posisi keuangan dan kinerja keuangan. Selain itu, pengguna juga 

harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

keuangan secara relatif. 

 

2.1.4 Komponen Laporan Keuangan  

Laporan keuangan menurut (PSAK) No. 1 tahun 2012 terdiri dari beberapa 

komponen: (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b) laporan laba rugi 

komprehensif selama periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) 

laporan arus kas selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan; dan (f) 

laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Adapun pengertian 

komponen-komponen laporan keuangan yaitu, laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas menurut 

Martani et al. (2012:109) meliputi : 

a) Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan atau yang sering disebut neraca, melaporkan aset, 

liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan 
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sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum 

elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. 

b) Laporan Laba Rugi Komprehensif  

Laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode 

tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan 

memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas mas depan. 

c) Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas 

perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan 

naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari 

setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari kinerja 

perusahaan selama periode berjalan. 

d) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang 

arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu 

periode tertentu. 

e) Catatan atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan menurut (PSAK) No. 1 tahun 2012 adalah 

bagian dari laporan keuangan dimana mempunyai fungsi (a) menyajikan 

informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi tertentu yang digunakan; (b) menggunakan informasi yang 

disyaratkan Standar Akuntansi Keuangan; dan (c) memberikan informasi 

yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi 

informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Catatan atas 

laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos 

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

f) Laporan Posisi Keuangan Awal Periode Komparatif 

Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif (PSAK) No. 1 tahun 

2012 yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 

secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi dalam laporan keuangannya.  

 Dari ke-enam laporan keuangan di atas, masing-masing laporan keuangan 

tersebut saling memiliki keterkaitan dan mempunyai fungsi yang sama yaitu 

digunakan oleh pengguna laporan keuangan sebagai media pengambilan 

keputusan.  
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2.1.5  Pengguna Laporan Keuangan 

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mengemukakan bahwa pengguna laporan 

keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi 

pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta 

lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa 

kebutuhan tersebut meliputi sebagai berikut : 

1. Investor 

Penanaman modal berisiko dan penasihat 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 entitas untuk membayar dividen. 

2. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja dan kesempatan 

kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman 

kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada 

kelangsungan hidup entitas. 

5. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat perjanjian jangka panjang 

dengan atau bergantung pada entitas. 
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6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan 

kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya.   

 

2.2  Laba 

2.2.1  Pengertian Laba 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan 

indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan 

keuangan, tepatnya laba rugi Subramanyam dan Wild (2014:109) mendefenisikan 

laba sebagai berikut: 

“Laba atau disebut juga dengan earnings atau profit merupakan ringkasan 

hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan 

dalam istilah keuangan”. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan, laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau 

penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal.  
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Berdasarkan definisi di atas, pengertian laba adalah selisih pendapatan atas 

beban yang berasal dari kegiatan usaha dan tidak berasal dari penanaman modal. 

Sebagai akibatnya, akan meningkatkan manfaat ekonomi selama suatu periode 

tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Wanti dan Kusuma (2012) 

menjelaskan bahwa laba atau laba bersih sesungguhnya adalah laba yang 

menunjukkan bagian laba yang akan ditahan di dalam perusahaan dan yang akan 

dibagikan sebagai dividen.  

 

2.2.2  Elemen-elemen Laba 

Pendekatan transaksi dalam pengukuran laba lebih unggul daripada 

pendekatan pemeliharaan modal, karena menyediakan informasi atas elemen-

elemen pembentukan laba. Santoso (2010:90) mengemukakan bahwa elemen-

elemen utama atas laporan laba-rugi yaitu adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau penambahan aktiva atau 

penyelesaian suatu kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang berasal 

dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-

aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi inti 

(major/central operation) yang berkelanjutan (reguler) dari suatu 

perusahaan. 

2. Beban (expense) adalah arus keluar atau pemakaian aktiva atau terjadinya 

kewajiban atau kombinasi dari keduanya yang disebabkan karena 

penyerahan barang atau produksi barang, pemberian jasa atau pelaksanaan 

aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi inti 

(major/central operation) yang berkelanjutan (reguler) dari suatu 

perusahaan. 

3. Keuntungan (gains) adalah kenaikan dalam kepemilikan (ekuitas atau 

aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada 

suatu perusahaan dan dari transaksi atau kejadian serta situasi lain yang 

mempengaruhi kepemilikan kecuali yang diakibatkan dari pendapatan dan 

investasi oleh pemilik (investment by owners). 
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4. Kerugian (loss) adalah penurunan dalam kepemilikan (ekuitas atau aktiva 

bersih) yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu 

perusahaan dan dari transaksi atau kejadian serta situasi lain yang 

mempengaruhi kepemilikan kecuali yang diakibatkan dari beban dan 

distribusi kepada pemilik (distribution to owners). 

Dengan demikian, pendapatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti 

penjualan, upah jasa, bunga, dividen, dan sewa. Beban juga dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk, seperti harga pokok barang yang dijual, penyusutan, bunga, sewa 

gaji dan upah. Keuntungan (gain) dan kerugian (loss) juga terdiri dari berbagai 

jenis, hasil dari penjualan investasi, penjualan aktiva, terjadinya kewajiban, 

penghapusan aktiva tetap karena usang, bencana alam, dan pencurian. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Laba 

 Laporan laba rugi terdiri dari berbagai macam jenis laba, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Laba kotor 

Menurut Islahuzzaman (2012:239), laba kotor adalah selisih pendapatan 

bersih dari penjualan dan harga pokok penjualan. Disebut juga Gross 

profit on sales atau Gross Margin. Disebut kotor (gross) karena beban 

operasi masih harus dikurangkan dari jumlah ini.  

2. Laba operasi 

Islahuzzaman (2012:238) menjelaskan bahwa laba dari operasi atau 

Income from operations/operating income adalah selisih antara laba kotor 

dengan total beban operasi. Sedangkan menurut Hery (2013:267) laba 

operasi (operating income) adalah laba yang diperoleh dari hasil 
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pengurangan total pendapatan operasi dengan harga pokok penjualan dan 

biaya operasi, tidak termasuk pajak penghasilan.      

3. Laba sebelum pajak 

Laba sebelum pajak menurut Islahuzzaman (2012:239) disebut juga laba 

operasi bersih (Net Operating Income) yaitu penghasilan sebelum 

dikurangi bunga dan pajak penghasilan. 

4. Laba bersih 

Laba  bersih menurut Islahuzzaman (2012:238) merupakan laba yang 

diperoleh setelah dikurangi pajak penghasilan. Hery (2013:267) 

mengemukakan bahwa laba bersih (net income) adalah laba operasi 

ditambah pendapatan non operasi (seperti pendapatan bunga), dikurangi 

biaya non operasi (seperti biaya bunga), dan dikurangi pajak penghasilan. 

 

2.3  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan indikator kinerja sebuah perusahaan bagi para 

investor. Ukuran perusahaan biasanya dinilai dari besarnya aset yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Ketika perusahaan memiliki total aset yang sangat besar, maka 

dapat dikatakan perusahaan tersebut adalah perusahaan besar dengan kinerja yang 

baik dan berkembang. 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi, menyatakan bahwa “aset adalah sumber daya yang dikuasai 

oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi 
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di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan” (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2012). 

Ukuran perusahaan yang diwakilkan dengan total aktiva mampu memberikan 

gambaran yang baik mengenai keadaan ataupun kelangsungan kehidupan usaha 

dari suatu perusahaan ataupun industri tertentu (Fransiska, 2013). Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa ukuran perusahaan diukur dari total penjualan, 

jumlah aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan.  

Semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka modal yang dimiliki untuk 

operasi perusahaan juga akan semakin besar, termasuk modal sahamnya. Dengan 

demikian akan mengakibatkan bahwa perusahaan akan membayarkan jumlah 

dividen kas yang semakin besar untuk setiap periode pembayaran dividen. Periode 

pembayaran ini telah ditentukan oleh perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Perusahaan akan berusaha untuk memberikan pembayaran 

dividen yang besar demi kepuasan pemegang saham, agar untuk periode 

berikutnya mereka tetap tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. 

Perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah 

menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan yang masih kecil akan 

mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal. Karena 

kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti untuk fleksibilitas dan 

kemampuannya untuk memperoleh dana besar, sehingga perusahaan memiliki 

kemampuan membayar dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis yaitu 

perusahaan mikro, perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008, ukuran perusahaan dapat 

dikelompokkan atas : 

1. Perusahaan mikro yaitu perusahaan yang memiliki aset tidak lebih dari 

Rp.50.000.000 di luar tanah dan bangunan,  

2. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari 

Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.500.000.000 di luar tanah dan 

bangunan,  

3. Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 

500.000.000 dan Rp.10.000.000.000 di luar tanah dan bangunan.  

4. Perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 

10.000.000.000. 

 

2.4  Kebijakan Dividen 

2.4.1 Pengertian Dividen 

Pengertian dividen yang dikemukakan oleh Harrison et al. (2012:34) 

adalah sebagai berikut : 

“Dividen adalah pendistribusian (biasanya dalam bentuk kas) oleh sebuah 

korporasi kepada pemegang sahamnya.” 

Dividen adalah suatu distribusi laba kepada para pemegang saham 

perseroan terbatas yang sebanding dengan lembar saham yang dimiliki. Bentuk 

pembagian dividen dapat berupa cash dividend atau dividen tunai maupun stock 

dividend atau dividen saham (Ardiyos, 2013:161). 

Menurut Prihadi (2013:2) dividen adalah laba yang dibagi. Faktor utama 

penentu dividen adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain 

dividen, gain merupakan faktor yang dapat menambah kekayaan seorang investor. 

Gain terjadi apabila harga saham sekarang lebih tinggi dari harga saham 

sebelumnya. Atau apabila terdapat dua titik waktu maka terdapat selisih harga 

saham. Selisih itu disebut sebagai gain. 
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 Dividen merupakan salah satu potensi keuntungan dari investasi saham, 

maka pihak manajemen perlu memperhatikan kebijakan dividen yang akan 

diterapkan dalam rangka menarik minat investor untuk menanamkan modalnya 

dalam bentuk kepemilikan saham. Saham yang dividennya terlalu berfluktuasi 

umumnya akan kurang diminati investor, sebab hal ini cenderung 

mengindikasikan keraguan perusahaan dalam memperoleh laba.  

 

2.4.2 Bentuk-bentuk Dividen 

Pembagian dividen pada umumnya didasarkan pada akumulasi laba, yaitu 

laba ditahan atau pada pos modal lainnya seperti tambahan modal disetor. 

Harapan umum dari pemegang saham yang menerima dividen adalah perusahaan 

yang telah beroperasi secara sukses dan pemegang saham menerima bagian dari 

keuntungan. Menurut Winarso (2014:24), dividen memiliki jenis sebagai berikut : 

1. Dividen tunai (cash dividend) 

Dividen jenis ini yang sering dibagikan perusahaan kepada pemegang 

saham dalam bentuk kas (tunai). Adanya pembagian cash dividend akan 

mengakibatkan berkurangnya retained earnings dan cash.  

2. Dividen properti (property dividend) 

Dividen ini merupakan dividen yang dibagikan kepada para pemilik saham 

dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan 

surat-surat berharga.  

3. Dividen saham (stock dividend) 

Dividen yang dibagi bukan dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk 

saham perusahaan tersebut. 

4. Dividen likuidasi (liquidating dividend) 

Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat 

dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih antara 

nilai realisasi asset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya.  
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2.4.3    Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan untuk menginvestasikan 

kembali laba yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan atau untuk 

membagikannya kepada pemegang saham (investor).  

Kebijakan dividen menurut Lease et al. dalam Gumanti (2013:7), 

kebijakan dividen adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen dalam membuat 

keputusan pembayaran dividen, yang mencakup besaran rupiahnya, pola distribusi 

kas kepada pemegang saham. Sedangkan menurut Martono dan Harjito 

(2007:253) kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di 

masa yang akan datang.   

Dengan adanya perbedaan dalam mengartikan kebijakan dividen tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen adalah suatu keputusan untuk 

menginvestasi kembali laba yang diperoleh dari suatu hasil operasi perusahaan 

atau untuk membagikannya kepada para pememgang saham. Dan dalam 

pengertian kebijakan dividen tersebut dipengaruhi oleh dua kepentingan yang 

saling bertolak belakang yaitu kepentingan perusahaan untuk melakukan investasi 

dengan menahan labanya dan kepentingan pemegang saham dengan dividennya. 

Dari sisi pemegang, dividen merupakan salah satu motivator untuk menanamkan 

dana di pasar modal. Selain itu pemegang saham juga dapat mengevaluasi kinerja 

perusahaan dengan menilai besarnya dividen yang dibagikan. Sedangkan dari sisi 

perusahaan, kebijakan dividen sangat penting, karena jika perusahaan memilih 
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untuk membagikan laba sebagai dividen maka akan mengurangi laba yang ditahan 

perusahaan dan hal tersebut mengurangi total sumber dana intern atau internal 

financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang 

diperoleh maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. 

    

2.4.4 Kebijakan Pembagian Dividen 

Menurut Sutrisno (2012:268) terdapat beberapa bentuk pembagian dividen 

secara tunai atau cash dividend yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham. Bentuk kebijakan dividen tersebut adalah : 

1. Kebijakan pembagian dividen stabil  

Kebijakan pembagian dividen yang stabil ini artinya dividen akan 

diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu 

walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Kebijakan 

pembagian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan, 

karena beberapa alasan yakni (1) Bisa meningkatkan harga saham sebab 

dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai resiko yang 

kecil, (2) Bisa memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang, (3) Akan 

menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi 

sebab dividen selalu dibayarkan. 

2. Kebijakan dividen yang meningkat  

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan 

pertumbuhan yang stabil. Misalnya perusahaan akan memberikan dividen 

sebesar Rp 600,- per lembar dengan pertumbuhan 5% sehingga tahun 

depan bisa diprediksi besarnya dividen akan naik 5% menjadi Rp 630,- per 

lembarnya. 

3. Kebijakan dividen dengan rasio konstan 

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba 

yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh 

semakin besar dividen yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila 

laba kecil maka dividen yang dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan 

sering disebut dividend payout ratio. Misalnya ditentukan dividend payout 

rationya sebesar 60%, maka bila tahun ini perusahaan memperoleh laba 

per lembar sahamnya Rp 1.500,- maka yang dibayarkan sebagai dividen 

adalah 60% x Rp 1.500,- = Rp 900,- per lembar. 
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4. Kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra 

Kebijakan pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan 

jumlah pembayaran dividen per lembar dibagikan kecil, kemudian 

ditambahkan dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah 

tertentu. 

 

2.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

 Semakin tinggi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan 

mengurangi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana intern 

dalam rangka mengadakan reinvestasi, sehingga dalam jangka panjang akan 

menurunkan nilai perusahaan sebab pertumbuhan dividen akan semakin 

berkurang. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menentukan kebijakan dividen 

yang optimal agar bisa menjaga nilai perusahaan. Sutrisno (2012:267) 

mengemukakan faktor-faktor yang mempengeruhi besar kecilnya dividen yang 

akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham antara lain adalah : 

1. Posisi solvabilitas perusahaan 

Apabila perusahaan dalam kondisi insolvensi atau solvabilitasnya kurang 

menguntungkan, biasanya perusahaan tidak membagikan laba. Hal ini 

disebabkan laba yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk 

memperbaiki posisi struktur modalnya. 

2. Posisi likuiditas perusahaan 

Cash Dividend merupakan kas keluar bagi perusahaan, oleh karena itu bila 

perusahaan membayarkan dividen berarti harus bisa menyediakan uang 

kas yang cukup banyak dan ini akan menurunkan tingkat likuiditas 

perusahaan. Bagi perusahaan yang kondisi likuiditasnya kurang baik, 

biasanya dividend payout rationya kecil, sebab sebagian besar laba 

digunakan untuk menambah likuiditas. Namun perusahaan yang sudah 

mapan dengan likuiditas yang baik cenderung memberikan dividen lebih 

besar. 

3. Kebutuhan untuk melunasi hutang  

Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari kreditor berupa hutang 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hutang-hutang ini harus 

segera dibayar pada saat jatuh tempo, dan untuk membayar hutang-hutang 

tersebut harus disediakan dana. Semakin banyak hutang yang harus 

dibayar semakin besar dana yang harus disediakan sehingga akan 

mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang 



25 
 

 
 

saham. Di samping itu dengan jatuh temponya hutang, berarti dana hutang 

tersebut harus diganti. Alternatif mengganti dana hutang bisa dengan 

mencari hutang baru atau meroll over hutang, dan juga bisa dengan 

sumber dana intern dengan memperbesar laba ditahan. Hal ini tentunya 

akan memperkecil dividend payout ratio. 

4. Rencana perluasan  

Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya 

pertumbuhan perusahaan, dan hal ini bisa dilihat dari perluasan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Semakin pesat pertumbuhan perusahaan, juga 

semakin pesat perluasan yang dilakukan. Konsekuensinya semakin besar 

kebutuhan dana untuk membiayai perluasan tersebut. Kebutuhan dana 

dalam rangka ekspansi tersebut bisa dipenuhi baik dari hutang, menambah 

modal sendiri yang berasal dari pemilik, dan salah satunya juga bisa 

diperoleh dari internal resource berupa memperbesar laba yang ditahan. 

Dengan demikian semakin pesat perluasan yang dilakukan perusahaan 

semakin kecil dividend payout rationya. 

5. Kesempatan investasi  

Kesempatan investasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

besarnya dividen yang akan dibagi. Semakin terbuka kesempatan investasi 

semakin kecil dividen yang dibayarkan sebab dananya digunakan untuk 

memperoleh kesempatan investasi. Namun, bila kesempatan investasi 

kurang baik, maka dananya lebih banyak digunakan untuk membayar 

dividen. 

6. Stabilitas perusahaan  

Bagi perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham lebih besar dibanding dengan perusahaan yang 

pendapatannya tidak stabil. Perusahaan yang pendapatannya stabil tidak 

perlu menyediakan kas yang banyak untuk berjaga-jaga, sedangkan 

perusahaan yang pendapatannya tidak stabil harus menyediakan uang kas 

yang cukup besar untuk berjaga-jaga. 

7. Pengawasan terhadap perusahaan  

Kadang-kadang pemilik tidak mau kehilangan kendali terhadap 

perusahaan. Apabila perusahaan mencari sumber dana dari modal sendiri, 

kemungkinan akan masuk investor baru dan ini tentunya akan mengurangi 

kekuasaan pemilik lama dalam mengendalikan perusahaan. Jika dibelanjai 

dari hutang resikonya cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan cenderung 

tidak membagi dividennya agar pengendalian tetap berada ditangannya.    
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
Peneliti 

Terdahulu 
Judul Variabel Indikator 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan  

Irfan Nur 

Hakim 

(2009)  

Peranan laba 

dalam 

memprediksi 

perubahan 

arus kas 

operasi di 

masa yang 

akan datang 

(Studi kasus 

pada 

perusahaan 

real estate 

dan properti 

yang 

terdaftar di 

BEI pada 

tahun 2004-

2008) 

Laba 

Laba 

setelah 

pajak 

(earnings 

after tax) 
Laba 

mempunyai 

pengaruh secara 

signifikan 

terhadap 

prediksi 

perubahan arus 

kas satu tahun 

kedepan 

Variabel 

yang 

independen 

dan 

dependen 

lainnya 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainnya.  

Prediksi 

Perubahan 

arus kas 

operasi 

Arus kas 

yang 

diperoleh 

dari 

aktivitas 

operasi 

tahun 

sekarang.  

Dafid 

Irawan 

dan 

Nurdhian

a (2012) 

Pengaruh 

laba bersih 

dan arus kas 

operasi 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

(Studi kasus 

pada 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2009-2010) 

Laba Bersih 

Laba 

setelah 

pajak 

(earnings 

after tax) 

Variabel  Laba  

Bersih  

memiliki  

pengaruh  

terhadap  

Kebijakan  

Dividen.  

Sedangkan  

variabel  Arus  

Kas  Operasi  

tidak  

berpengaruh  

terhadap  

Kebijakan  

Dividen.  Hal  

ini  

mengidentifikas

ikan  kebijakan  

dividen 

tergantung pada 

laba bersih 

yang diterima 

perusahaan. 

Variabel 

independen 

lainnya 

(ukuran 

perusahaan

), Indikator 

kebijakan 

dividen 

yang 

digunakan 

Proporsi 

laba atau 

keuntunga

n yang 

dibagikan 

kepada 

para 

pemegang 

saham. 

Arus Kas 

Informasi 

arus kas 

dari 

aktivitas 

operasi. 

Kebijakan 

Dividend 

Hasil 

perbanding

an antara 

dividend 

dengan 

laba yang 

tersedia 

bagi para 

pemegang 

saham 
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Egie 

Nugraha 

Pratama 

(2013) 

Kemampuan 

laba dan arus 

kas aktivitas 

operasi 

dalam 

memprediksi 

arus kas 

aktivitas 

operasi masa 

depan (Studi 

kasus pada 

perusahaan 

makanan dan 

minuman 

yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2009-2011)  

Laba 

Laba 

setelah 

pajak 

(earnings 

after tax) Laba dan arus 

kas aktivitas 

operasi baik 

secara parsial 

maupun 

simultan 

memiliki 

kemampuan 

dalam 

memprediksi 

arus kas 

aktivitas 

operasi di masa 

depan.. 

Variabel 

yang 

independen 

dan 

dependen 

lainnya 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainnya.  

Arus Kas 

Informasi 

arus kas 

dari 

aktivitas 

operasi. 

Prediksi Arus 

Kas 

Arus kas 

yang 

diperoleh 

dari 

aktivitas 

operasi 

tahun 

sekarang. 

 

 

Kartika 

Nuringsih 

(2005) 

Analisis 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial, 

kebijakan 

utang, ROA, 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

(Studi kasus 

perusahaan 

manufaktur  

yang 

terdaftar 

dalam  

Indonesia 

Capital 

Market 

Directory 

tahun 1995-

1996) 

Kepemilikan 

Manajerial 

Hasil 

kinerja 

yang baik 

serta 

mengarahk

an dividen 

pada 

tingkatan 

yang 

rendah. 

Variabel  

managerial 

ownership tidak 

membuktikan 

pengaruh 

negatif terhadap 

kebijakan  

dividen, 

Variabel 

kebijakan utang 

membuktikan 

pengaruh 

negatif dengan 

kebijakan 

dividen, 

Variabel ROA 

membuktikan 

pengaruh 

negatif dengan 

kebijakan 

utang, Variabel 

ukuran 

perusahaan  

membuktikan 

pengaruh 

positif dengan 

kebijakan  

dividen, tetapi 

tidak 

signifikan. 

Indikator 

ukuran 

perusahaan 

dan 

kebijakan 

dividen 

serta 

variabel 

independen 

dan 

dependen 

lainnya 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainnya. 

Kebijakan 

Utang  

Total utang 

dibagi 

dengan 

total aset. 

Ukuran 

Perusahaan 

Diukur 

seberapa 

besar suatu 

perusahaan  

ROA 

Kemampu

an  

perusahaan 

menghasil

kan  profit. 

Kebijakan 

Dividen 

 Faktor-

faktor  

yang 

mempenga

ruhi 

dividen. 



28 
 

 
 

Dessiana 

Wahyu 

Lestari 

(2011) 

Pengaruh 

Informasi 

Arus Kas 

dan Laba 

Akuntansi 

Terhadap 

Harga 

Saham (Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI) 

Informasi 

Arus Kas 

Aktivitas 

Operasi, 

Aktivitas 

Investasi dan 

Aktivitas 

Pendanaan 

serta Total 

Arus Kas 

Informasi arus 

kas dan laba 

akuntansi 

secara simultan 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

Variabel 

yang 

independen 

dan 

dependen 

lainnya 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainnya. 

Laba 

Akuntansi 

Laba Setelah 

Pajak 

(earnings after 

tax) 

Harga 

Saham 

Harga Saham 

penutupan 

(closing price) 

yang diperoleh 

dari harga 

saham bulanan 

yang dirata-

ratakan. 

Sidik 

Cahya 

Suci N 

(2008) 

Pengaruh 

Kandungan 

Informasi 

Laba, 

Komponen 

Arus Kas 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Cummulativ

e Abnormal 

Return 

(Studi  kasus 

perusahaan 

manufaktur 

yang  

terdaftar di 

BEJ sejak 

tahun 2004-

2005.) 

Informasi 

Laba 

Laba setelah 

pajak 

(earnings after 

tax) 

Penelitian ini 

gagal 

menjelaskan 

pengaruh arus 

kas operasi, 

arus kas 

pendanaan  

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap  

Cummulative 

Abnormal 

Return.Hal ini  

mengindikasika

n bahwa 

investor lebih 

memilih 

informasi yang 

terkandung 

dalam  

laba dan arus 

kas investasi 

dalam 

mengambil 

keputusan 

daripada 

informasi yang  

terkandung 

dalam arus kas 

operasi, arus 

kas pendanaan 

dan ukuran 

perusahaan.  

Variabel 

independen 

dan 

dependen 

lainnya 

berbeda 

dengan 

penelitian 

lainnya. 

Kompone

n Arus 

Kas  

Arus kas dari 

aktivitas 

operasi, 

investasi, dan 

pendanaan. 

Ukuran 

Perusahaa

n 

Diukur 

menggunakan 

total aktiva, 

penjualan atau 

modal 

perusahaan. 

Cummulat

ive 

Abnormal 

Return 

Membandingk

an tingkat 

keuntungan 

yang 

diharapkan 

(return  

pasar) dengan 

actual return. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

2.6.1 Hubungan Laba dengan Kebijakan Dividen 

Suatu perusahaan yang mempunyai laba yang stabil sering kali dapat 

memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Perusahaan seperti 

ini biasanya cenderung membayarkan laba dengan persentase lebih tinggi dalam 

bentuk dividen kepada investornya dibanding perusahaan yang labanya 

berfluktuasi. Perusahaan yang tidak stabil dengan hasil dari kinerja keuangannya 

biasanya tidak yakin apakah laba yang diharapkan pada tahun-tahun yang akan 

datang dapat dicapai, sehingga perusahaan cenderung untuk menahan sebagian 

besar laba bersih saat ini. Akibat dari penahanan laba tersebut dividen yang lebih 

rendah akan lebih mudah dibayar apabila laba menurun di masa yang akan datang 

(Weston dan Copeland, 1997:125 dalam Ferdi, 2012).   

Menurut Irawan dan Nurdhiana (2012) menyimpulkan bahwa laba bersih 

yang diperoleh perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Ramli dan Arfan (2011) juga menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh 

positif terhadap dividen kas. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memperoleh 

laba bersih yang besar akan cenderung memberikan dividen yang tinggi. 

    

2.6.2 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kebijakan Dividen 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar 

kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Dengan 

semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor 

yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena 



30 
 

 
 

perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan 

tersebut menarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi 

tersebut menjadi penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. 

Investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan besar. Ekspektasi 

insvestor berupa perolehan dividen dari perusahaan tersebut. Peningkatan 

permintaan saham perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham 

di pasar modal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dianggap 

memiliki nilai yang lebih besar. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Lloyd, Jahera, dan Page (1985) dan 

Vogt (1994) dalam Hatta (2002) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan 

memainkan  peranan  dalam  menjelaskan  rasio  pembayaran  deviden dalam 

perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung untuk lebih mature dan mempunyai 

akses yang lebih mudah dalam pasar modal. Hal tersebut akan mengurangi 

ketergantungan mereka pada pendanaan internal, sehingga perusahaan akan 

memberikan pembayaran dividen yang tinggi. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Variabel (X1) 

Laba 

 
Variabel (Y) 

Kebijakan Dividen 

Variabel (X2) 

Ukuran (size) Perusahaan 

 

Keterangan : 

  :  Secara parsial 

  :  Secara simultan 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Martono (2010:57), hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban 

sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara 

teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. 

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2012:64), merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
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pengumpulan data. Adapun hipotesis yang dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Parsial 

H01  :  Laba tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Ha1  :  Laba memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

H02 : Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Ha2  :  Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

2. Secara Simultan 

 H03 : Laba dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen.  

Ha3 : Laba dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen.  


