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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia investasi Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat. Hal ini 

ditandai dengan antusias masyarakat yang terjun ke berbagai pilihan investasi yang 

sesuai dengan karakter masing-masing investor. Pasar modal tentunya mempunyai 

peran penting karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan 

dana (issuer). 

 Pada umumnya para investor menginvestasikan dananya dengan tujuan 

memperoleh return dalam bentuk dividen maupun capital gain. Di lain pihak, 

perusahaan juga harus memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada pemegang 

sahamnya. Tentunya ini akan menjadi unik karena kebijakan dividen sangat penting 

untuk memenuhi harapan para pemegang saham terhadap dividen dan disatu sisi juga 

tidak harus menghambat pertumbuhan perusahaan. 

 Adanya penurunan jumlah dividen yang dibayarkan di anggap sebagai gejala 

penurunan tingkat laba atau return suatu perusahaan tersebut. Jika return yang 

diharapkan akan turun ketika nilai pasar suatu saham lebih tinggi dari nilai 

intrinsiknya, maka saham tersebut tergolong mahal (overvalued). Dalam situasi 
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seperti ini, investor tersebut bisa mengambil keputusan untuk menjual saham 

tersebut. Sebaliknya jika nilai pasar di bawah nilai intrinsiknya, maka saham tersebut 

tergolong murah (undervalued), sehingga dalam situasi seperti ini investor sebaiknya 

membeli saham tersebut (Tandelilin, 2001; 183). Selain itu, semakin besar dividen 

yang dibayarkan maka akan semakin sedikit jumlah laba ditahan, sebagai salah satu 

dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. 

Oleh sebab itu investor harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat penting dalam 

pengambilan keputusan investasi yang dilakukan. 

 Dari sisi investor, dividen merupakan salah satu daya tarik untuk 

menanamkan dananya di pasar modal. Investor lebih menyukai dividen yang berupa 

kas daripada capital gain. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diterima dari dividen 

kas lebih pasti daripada capital gain. 

 Dalam penetapan kebijakan pembagian dividen, faktor utama yang menjadi 

perhatian manajemen adalah besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Menurut 

Weston dan Copeland (1996; 97) kebijakan dividen menentukan penempatan laba, 

yaitu antara membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali 

dalam perusahaan. Laba ditahan (retained earning) merupakan salah satu dari sumber 

dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen 

merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. 

 Di dalam menentukan besaran jumlah dividen yang akan dibagikan 

manajemen sering dihadapkan pada suatu keputusan yang sulit. Hal ini disebabkan 

oleh manajemen harus mempertimbangkan pembayaran dividen yang lebih kecil, 
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lebih besar, tetap atau stabil. Beberapa faktor yang diduga dapat menjelaskan variasi 

dividen kas yang dibagikan oleh suatu perusahaan kepada investor, di antaranya laba, 

arus kas operasi, arus kas bebas, dan pembayaran dividen kas sebelumnya. 

 Pentingnya dividen kas bagi para investor menyebabkan para investor 

memerlukan laporan keuangan agar dapat melihat prospek penerimaan kas dari 

dividen atau bunga, dan pendapatan dari penjualan, pelunasan dari sekuritas atau 

utang. Laporan keuangan merupakan sumber berbagai macam informasi bagi investor 

yang bermanfaat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi pasar modal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Revisi (2012) tujuan laporan 

keuangan yaitu 

 “Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka”. 

 

  

Menurut Putri, (2013) pada awalnya laporan keuangan hanya terdiri dari 

neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan laporan arus kas mulai diwajibkan 

pelaporannya pada tahun 1987 melalui Statement of Financial Accounting 

Standards (SFAS) No. 95. Di Indonesia kewajiban untuk melaporkan arus kas 

dimulai tahun 1994 dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 2 yang menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas 
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dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Pura (2013; 88) mengatakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan atau 

laba apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban (pendapatan lebih besar dari 

beban), sebaliknya perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi 

jumlah pendapatan (beban lebih besar dari pendapatan). Maka dapat disimpulkan laba 

di dapat dari selisih antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar 

daripada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba begitu pun sebaliknya. 

Besarnya laba bersih yang dapat dicapai akan menjadi ukuran sukses bagi sebuah 

perusahaan. Selain laba informasi keuangan yang paling diminati investor adalah 

laporan arus kas. 

 Pengertian arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 2 revisi (2012) yaitu: 

 “Arus kas atau cash flow adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara 

 kas”. 

 

 Dalam PSAK tersebut juga disebutkan bahwa laporan arus kas sebagai suatu 

laporan melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut 

aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 

 Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan pengaturan atas informasi 

mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui 

laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan (financing) selama suatu periode (IAI, 2012). Dari ketiga 
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aktivitas kas tersebut yang paling banyak berperan dalam aktivitas normal perusahaan 

adalah arus kas operasi.  

 Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

utama untuk menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, 

membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. (IAI, 2012). 

 Fenomena yang ada, melalui (Kontan, 2013) terjadi pada dua emiten kertas 

grup Sinarmas. PT Pabrik Kertas Tjiwi Tbk dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

punya rencana yang berbeda soal pembagian dividen. Tjiwi Kimia berencana 

membagi dividen, sedangkan Indah Kiat tidak membagikan dividen untuk tahun buku 

2012. Usai Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, Rabu (19/6), Direktur PT 

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Arman Sutedja mengatakan perseroan akan membagikan 

dividen sebesar US$ 3,40 juta atau setara dengan Rp 33,39 miliar. Jumlah dividen 

yang dibagikan ini merupakan 10 % dari laba bersih perseroan pada tahun 2012 

sebesar US $ 34,81 juta. Selain dibagikan sebagai dividen, laba bersih Pabrik Kertas 

Tjiwi Kimia akan ditetapkan sebagai cadangan sebesar US$ 1 juta atau setara Rp 9,80 

miliar. Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukan sebagai saldo laba atau 

retained earning.  

 Konversi dividen dari mata uang dollar Amerika Serikat ke dalam rupiah 

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia 21 Mei 2013. " Sehingga dividen tunai per 

lembar sahamnya sebesar Rp 25," ujar Arman, Rabu (19/6).  
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 Sementara itu,  lain halnya dengan Pabrik Kertas Tjiwi Tbk meskipun 

membukukan laba bersih sebesar US $ 49,60 juta pada tahun 2012, Indah Kiat Pulp 

& Paper tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Direktur PT Indah 

Kiat Pulp & Paper Kurniawan Yuwono beralasan sehubungan dengan kondisi 

perseroan yang masih mengalami kerugian pada tahun-tahun sebelumnya, maka 

RUPS Tahunan, Rabu (19/6) menyetujui untuk tidak membagi dividen final untuk 

tahun buku 2012.  

 Fenomena serupa juga terjadi pada perusahaan PT. Malindo Feedmill melalui 

(Wordpress, 2014) yang tetap membagikan dividen meski mengalami penurunan 

laba bersih. PT Malindo FeedMill Tbk (MAIN) bakal mengalokasikan 15% dari total 

perolehan laba bersih di 2013 yang sebesar Rp241,25 miliar untuk dividen. Dengan 

demikian, total dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham kali ini sebesar 

Rp35,8 miliar. “Adapun nilai dividen per saham yang diberikan oleh manajemen 

Malindo itu sebesar Rp20. Rudy menjelaskan bahwa pay out ratio dividen yang 

diberikan oleh perseroan pada tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan pay out 

ratio dividen yang dibagikan pada tahun sebelumnya yang mencapai 20% dari hasil 

laba bersih 2012. Pasalnya, penurunan laba bersih di 2013 dan rencana perseroan 

untuk selalu mengembangkan bisnis di masa mendatang, membuat manajeman 

MAIN lebih banyak menahan laba bersihnya. “Selain dividen, hasil laba bersih 2013 

lebih banyak dibukukan sebagai laba ditahan. Hal itu guna menunjang bisnis 

perseroan di masa yang akan datang,” katanya. Di indikasikan, ada sebagian 

perusahaan manufaktur Industry Basic and Chemicals yang mengalami kondisi yang 
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sama dengan PT Malindo Feedmill Tbk. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan 

penelitian pada perusahaan manufaktur di bidang Industry Basic and Chemicals. Ini 

dikarenakan dari ketiga fenomena objek penelitian di atas perusahaan manaufaktur 

memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibanding yang lainnya. 

 Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kartini (2014) mengenai 

Laba Bersih dan Arus Kas Bebas terhadap Dividen Tunai menyimpulkan bahwa 

secara parsial laba bersih mempunyai pengaruh signifikan terhadap dividen tunai, 

sedangkan arus kas bebas tidak berpengaruh, dan secara simultan laba bersih dan arus 

kas bebas berpengaruh terhadap dividen tunai.  

 Berdasarkan fenomena di atas disertai penelitian sebelumnya, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang sama mengenai dividen kas dengan judul : 

“Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Pembagian 

Dividen Kas” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Basic Industry and 

Chemicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013).  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka identifikasi dari 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Laba Bersih terhadap Kebijakan Pembagian Dividen 

Kas. 

2. Bagaimana pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Pembagian 

Dividen Kas.  
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3. Bagaimana pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan 

Pembagian Dividen Kas. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Seperti yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah sebelumnya, tujuan 

penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh Laba Bersih terhadap Kebijakan Pembagian 

Dividen Kas. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan 

Pembagian Dividen Kas. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap 

Kebijakan Pembagian Dividen Kas. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih mengetahui dan 

memahami mengenai pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap 

kebijakan pembagian dividen kas. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan yang nantinya dapat digunakan sebagai masukan terutama 

perusahaan manufaktur Basic Industry and Chemicals yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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3. Bagi Investor  

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi terutama 

dalam menganalisis pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap 

kebijakan pembagian dividen kas. Analisis tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum berinvestasi. 

4. Bagi Pihak lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu 

serta referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Bursa Efek 

Indonesia jalan Veteran No. 10 Bandung dan perpustakaan Universitas 

Widyatama, serta untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2009-2013 dengan data penelitian yang diperoleh dari website 

www.idx.co.id. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 

2014 sampai dengan selesai. 

 

http://www.idx.co.id/

