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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana dalam 

proses akuntansi tersebut semua transaksi yang terjadi harus dicatat, diklasifikasikan 

dan diikhtisarkan untuk selanjutnya dilaporkan dalam suatu bentuk laporan keuangan. 

Dengan demikian, laporan keuangan merupakan informasi historis guna melengkapi 

analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan, informasi kualitatif, dan informasi-

informasi lain yang sejenis perlu ditambahkan. 

 Menurut Munawir (2006; 2) Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.  

 Adapun pengertian dan tujuan laporan keuangan yang lebih rinci dijelaskan 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2012 yaitu:  

 “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

 dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah 

 memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

 arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 
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 keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan 

 juga menunjukkan hasil  pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

 sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. 

2.1.2 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 

(2012; 109) meliputi; 

1. Laporan Posisi Keuangan 

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

liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan 

sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum 

elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. 

2. 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 masa depan. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. 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. 

2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan 

 Informasi keuangan diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan 

ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi adalah keputusan yang dilakukan secara 

sadar untuk menetapkan sesuatu atas dasar data dalam bidang bisnis. Pengguna 

laporan keuangan dan kebutuhan informasi keuangannya dapat dikelompokkan ke 

dalam beberapa kelompok. Pengguna laporan keuangan menurut Sundjaja dan 

Barlian (2003; 76) sebagai berikut; 

1. Investor atau pemilik 

Investor sebagai penanam modal berkepentingan dengan risiko yang melekat 

serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Informasi 

keuangan digunakan sebagai informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 
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tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas, profitabilitas perusahaan dan informasi keuangan 

yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas 

jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

 Pemberi pinjaman menggunakan data keuangan untuk mengevaluasi kemampuan 

perusahaan tersebut dalam membayar kembali hutang dan bunganya pada saat 

jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya membutuhkan informasi keuangan untuk 

memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

5. Pelanggan 

 Para pelanggan memerlukan informasi mengenai kelangsungan aktivitas 

perusahaan, terutama jika ada perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung 

pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

 Pemerintah dan berbagai lembaga yang terkait membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 



15 
 

7. Masyarakat 

 Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya. 

8. Manajemen perusahaan 

 Manajemen perusahaan memperhatikan dan memenuhi segala peraturan 

penyusunan laporan keuangan, memberi kepuasan baik kepada kreditur maupun 

pemilik serta memantau keadaan perusahaan.  

Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan sangat membantu para pemakai 

dalam mengambil keputusan. Bukan hanya bagi para investor dalam menanamkan 

investasinya melainkan semua elemen yang berhubungan dengan perusahaan 

tersebut. 

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2012) terdapat empat karakteristik pokok yaitu: 

 “ 1. Dapat dipahami  

    2. Relevan  

    3. Keandalan 

    4. Dapat dibandingkan.”  

 

1. Dapat dipahami 

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dipahami oleh para 

pengguna. Informasi dalam laporan keuangan akan mudah dipahami 
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informasinya jika disajikan dengan baik dan digunakan oleh pengguna yang 

memiliki pengetahuan tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta kemauan 

untuk mempelajari informasi. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau 

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 

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, 

dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus dan jujur 

(faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat diperbandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 
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secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama 

dan untuk perusahaan yang berbeda. 

2.2 Laba Bersih 

2.2.1 Pengertian Laba 

 Salah satu tujuan dari organisasi yang berorientasi pada laba adalah 

mendapatkan laba. Laba bahkan salah satu yang menjadi ukuran kinerja untuk bagian 

tertentu dalam sebuah organisasi. Laba merupakan komponen dalam laporan 

keuangan yang sangat disoroti oleh para pemakai laporan keuangan.  

 Menurut Hayati (2014) laba bisa menarik para investor untuk menanamkan 

sahamnya di suatu perusahaan, ketika laba besar maka tidak menutup kemungkinan 

untuk para investor menanamkan sahamnya lebih besar. Tujuan investor 

menanamkan sahamnya adalah untuk mendapatkan dividen yang besar, dengan 

jumlah laba yang besar maka secara tidak langsung investor akan merasa terjamin 

dalam menanamkan saham di perusahaan tersebut.  

 Menurut Subramanyam (2012; 109) laba merupakan ringkasan hasil bersih 

aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah 

keuangan. Semua aktivitas operasi perusahaan dalam mengelola sumber daya 

perusahaan akan selalu memberikan hasil yang bernilai positif yang berarti laba bagi 

perusahaan dan bernilai negatif yang berarti rugi bagi perusahaan. 

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

laba apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban (pendapatan lebih besar dari 
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beban), sebaliknya perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi 

jumlah pendapatan (beban lebih besar dari pendapatan). Pernyataan ini menyatakan 

bahwa selisih lebih dari pendapatan dikurangi biaya merupakan laba. 

 Laba terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan (revenue), beban 

(expense), keuntungan (gain), dan kerugian (loss). Pengertian dari elemen-elemen 

laba tersebut telah dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board dalam 

Stice dan Skousen (2004; 230): 

1. Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu 

entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari 

penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang 

merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas 

tersebut. 

2. Beban (expense) adalah arus kas keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau 

timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi 

suatu barang, pemberi jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan 

usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut. 

3. Keuntungan (gain) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari 

transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan 

dari semua transaksi, kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas 

tersebut kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. 

4. Kerugian (loss) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi 

sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua 
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transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, 

kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. 

2.2.2 Pengertian Laba Bersih 

 Laba dan rugi merupakan suatu kondisi yang dihadapi perusahaan yang 

berorientasi pada laba. Laba sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan 

pengguna laporan keuangan karena para pengguna dapat memprediksi keadaan 

perusahaan di masa yang akan datang. Dengan posisi laba yang baik maka para 

pengguna pun akan menyimpan kepercayaan terhadap perusahaan. 

 Laba bersih merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan 

laba rugi komprehensif. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah 

pendapatan dan biaya.  

 Soemarso (2004; 227) mengatakan bahwa angka terakhir dalam laporan laba 

rugi adalah laba bersih (net income). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap 

modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan 

laba rugi adalah rugi bersih (net loss). Dengan mengelompokkan unsur-unsur 

pendapatan dan biaya, akan diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: 

laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. 

 Menurut Kieso, et al dalam Intermediate Accounting (2011; 148) 

mengatakan bahwa : “ Net income is the net result of the company’s performance 

over a period of time”. Dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan hasil bersih 

dari kinerja perusahaan selama periode waktu. Hasil bersih dari kinerja perusahaan 
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seperti yang telah dikurangi oleh bermacam-macam beban termasuk beban pajak. 

Hasil bersih tersebut sering disebut laba bersih ketika pendapatan lebih besar di 

banding beban.  

2.2.3 Jenis-jenis Laba 

 Dalam laporan laba rugi, terdapat beberapa tahap dalam mencapai laba bersih 

di antaranya: 

1. Laba Kotor 

Menurut Soemarso (2004; 226) menyatakan bahwa selisih antara penjualan 

bersih dengan harga pokok penjualan disebut laba bruto (gross profit) atau 

margin kotor (gross margin). Disebut bruto karena jumlah ini masih harus 

dikurangi dengan beban-beban usaha. Berikut format dasar dalam mencari laba 

kotor: 

Penjualan  xxx 

Retur Penjualan (xxx)  

Potongan Penjualan (xxx)  

Penjualan Bersih  xxx 

Harga Pokok Penjualan  (xxx) 

Laba kotor  xxx 

 

2. Laba Operasi 

Menurut Stice dan Skousen (2004; 243) laba operasi mengukur kinerja operasi 

bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba 



21 
 

kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan 

efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya. 

Adapun format dasar dari pembentukan laba operasi: 

Laba Kotor xxx 

Biaya Operasi (xxx) 

Laba Operasi xxx 

 

3. Laba Bersih 

 Laba bersih terbentuk dari selisih laba operasi dengan beban bunga yang 

hasilnya dikurangi pajak penghasilan sehingga pada akhirnya akan timbul laba 

bersih. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003; 80) menyatakan bahwa laba 

bersih (net income) adalah laba akhir sesudah semua biaya, baik biaya operasi 

maupun biaya hutang dan pajak dibayar. Jumlah ini merupakan kenaikan bersih 

terhadap modal. Adapun format dasar dari pembentukan laba bersih sebagai 

berikut:  

Laba Operasi xxx 

Beban Bunga (xxx) 

Pajak Penghasilan (xxx) 

Laba Bersih xxx 
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2.3 Arus Kas Operasi 

2.3.1 Kas dan Setara Kas 

 Kas merupakan asset yang ditempatkan pada aset lancar dalam laporan 

keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 

tahun 2012 kas terdiri atas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand 

deposits). Adapun pengertian setara kas menurut (Pernyataaan Standar Akuntansi 

Keuangan) (PSAK) No. 2 tahun 2012: 

 “Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, 

 berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah 

 yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak 

 signifikan. Karenanya, suatu investasi pada umumnya memenuhi syarat 

 sebagai setara kas hanya  jika akan segera jatuh tempo dalam waktu, misalnya 

 tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk 

 saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut 

 adalah setara kas, misalnya saham preferen yang diperoleh dalam suatu 

 periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan telah ditentukan”. 

 

 Menurut Martani (2012; 180) menyatakan bahwa kas adalah asset keuangan 

yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang 

paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. 

 Pernyataan di atas menyatakan bahwa setara kas adalah investasi yang bersifat 

likuid dan jangka pendek. Maka, investasi yang akan jatuh tempo hanya dalam waktu 

tiga bulan akan termasuk dalam setara kas. 

2.3.2 Pengertian Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas merupakan salah satu bagian utama laporan keuangan, 

berguna bagi para manajer untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang baru saja lewat, 
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merencanakan investasi di masa yang akan datang dan kegiatan pendanaan, laporan 

arus kas sangat berguna bagi investor, kreditor dan lainnya dalam mengetahui potensi 

keuntungan.  

 Pengguna laporan keuangan perusahaan berkepentingan untuk mengetahui 

bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Pada 

dasarnya perusahaan memerlukan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat 

perbedaan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama. Perusahaan membutuhkan 

kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan dividen kepada 

investor. Oleh karena itu, diwajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas.  

 Pengertian arus kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 tahun (2012) yaitu: 

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

 kas”. 

 Laporan arus kas berisi arus kas masuk dan keluar, dimana di dalam arus kas 

masuk dan keluar terdapat komponen-komponen arus kas yang membentuk arus kas 

masuk dan arus kas keluar. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 2 tahun (2012): 

 “Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

 diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”. 

 

 Seperti yang dijelaskan di atas bahwa laporan arus kas dibagi menjadi tiga 

yaitu, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Ketiga arus kas 

tersebut mempunyai peran penting dalam penyajian laporan arus kas. 
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 Menurut Kieso, et al dalam Intermediate Accounting (2011; 205) 

mengatakan bahwa: 

 “Companies classify cash receipts and cash payment during a period into 

 three  different activities in the statement of cash flow-operating, investing, 

 and financing activities”. 

  

 Pernyataan di atas menyatakan bahwa perusahaan mengklasifikasikan 

penerimaan dan pengeluaran kas selama periode di tiga aktivitas berbeda, yaitu 

laporan arus kas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. 

 Pengertian dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi menurut (PSAK) 

No. 2 tahun 2012  adalah: 

 “Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan  

 dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

 pendanaan”. 

  

 Menurut Herry (2009) aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang 

tergolong sebagai penentu besarnya laba/rugi bersih. Penerimaan dari penjualan 

barang atau pemberian jasa merupakan sumber arus kas masuk utama. Penerimaan 

kas lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, dan sebagainya. Sedangkan arus 

kas keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagangan, membayar gaji, 

upah, beban pajak, bunga, beban utilitas, sewa, dan sebagainya.  

 Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang diperoleh perusahaan yang 

ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Hal ini terkait 
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dengan penjualan maupun pembelian asset tidak lancar, pembelian maupun penjualan 

surat berharga dan sejenisnya. 

 Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang menyebabkan 

perubahan dalam struktur modal atau pinjaman perusahaan. Arus kas masuk 

merupakan kegiatan dalam mendapatkan dana untuk kepentingan perusahaan, 

sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kepada pemilik atau kreditur. 

2.3.1 Penyajian Laporan Arus Kas Operasi 

 Arus kas operasi mencerminkan jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk 

menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan  

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.   

 Menurut (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 2 tahun 2012 

menyatakan bahwa: 

 “Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan  

 diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

 Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan 

 pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi 

 menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan pengguna 

 untuk menilai  pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan 

 perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut 

 dapat juga digunakan  untuk  mengevaluasi hubungan di antara ketiga 

 aktivitas tersebut”. 

  

 Arus kas operasi diperoleh paling utama dari aktivitas yang merupakan 

penghasil utama dalam pendapatan entitas atau kegiatan operasi perusahaan. Menurut 



26 
 

Martani, dkk (2012; 148) Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua 

metode, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode langsung, yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto 

(gross) dan pembayaran kas bruto.  

2. Metode tidak langsung, dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan 

menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non kas, akrual, dan 

tangguhan dari pos penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan 

pendanaan. 

 Adapun format arus kas operasi dengan metode langsung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Tabel 2.1 

Laporan Arus Kas Metode Langsung (Contoh) 

Laporan arus kas Metode Langsung 
Laporan arus kas Metode Langsung (paragraf 17 (a)) 

20x2 Rp 

Arus kas dari aktivitas operasi   

penerimaan kas dari pelanggan 30150  

Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (27600)  

kas yang dihasilkan dari operasi 2550  

Pembayaran bunga (270)  

Pembayaran pajak penghasilan (900)  

Arus kas neto dari aktivitas operasi  1380 

   

Arus kas untuk aktivitas investasi   

Akuisisi entitas anak X dengan kas (catatan A) (550)  

Pembelian asset tetap (catatan B) (350)  

Hasil dari penjualan peralatan 20  

Penerimaan bunga 200  

Penerimaan dividen 200  

Arus kas neto untuk aktivitas investasi  (480) 

   

Arus kas dari aktivitas pendanaan   

Hasil dari penerbitan modal saham 250  

Hasil dari pinjaman sewa pembiayaan  250  

Pembayaran utang sewa pembiayaan (90)  

Pembayaran dividen (1200)  

Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan  (790) 

   

Kenaikan bersih kas dan setara kas  110 

Kas dan setara kas pada awal periode (catatan c)  120 

Kas dan setarar kas pada akhir periode (catatan c)  230 

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Tahun 2012 

Perbedaan format arus kas operasi dengan metode tidak langsung sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 

Laporan arus kas Metode Tidak Langsung   

(paragraf 17 (b)) (Contoh)   

  20x2Rp 

Arus kas dari aktivitas operasi   

Laba sebelum pajak 3350  

Penyesuaian untuk:   

Penyusutan 450  

Kerugian selisih kurs 40  

Pendapatan Investasi (500)  

Beban bunga 400  

 3740  

Kenaikan piutang usaha dan  piutang lain (500)  

Penurunan persediaan 1050  

Penurunan utang usaha 1740  

Kas yang dihasilkan dari operasi 2550  

Pembayaran bunga (270)  

Pembayaran pajak penghasilan (900)  

Arus kas neto dari aktivitas operasi  1380 

   

Arus kas untuk aktivitas investasi   

Akuisisi entitas anak X dengan kas (catatan A) (550)  

Pembelian aset tetap (catatan B) (350)  

Hasil dari penjualan peralatan 20  

Penerimaan bunga 200  

Penerimaan dividen 200  

Arus kas neto untuk aktivitas investasi  (480) 

   

Arus kas dari aktivitas pendanaan   

Hasil dari penerbitan modal saham 250  

Hasil dari pinjaman sewa pembiayaan 250  

Pembayaran utang sewa pembiayaan (90)  

Pembayaran dividen (1200)  

Arus kas neto untuk aktivitas pendanaan  (790) 

Kenaikan bersih kas dan setara kas  110 

Kas dan setara kas pada awal periode (catatan C)  120 

Kas dan setara kas pad akhir periode (catatan C)  230 

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Tahun 2012 
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2.4 Dividen Kas 

2.4.1 Pengertian Dividen 

 Investor tentunya menaruh sebagian dananya untuk investasi di saham 

mempunyai beberapa alasan dimana mereka mengharapkan keuntungan dari selisih 

jual dan beli saham serta mengharapkan pembagian dividen baik dalam bentuk kas, 

aktiva lain dan lain sebagainya. Karena retained earning (saldo laba) adalah salah 

satu bentuk pendanaan internal, maka keputusan mengenai dividen dapat 

mempengaruhi kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, semakin besar dividen kas yang dibayarkan oleh suatu 

perusahaan, maka semakin besar pula jumlah pendanaan eksternal yang dibutuhkan 

melalui pinjaman utang atau penjualan saham. 

 Pembayaran dividen erat kaitannya dengan kinerja perusahaan, adapun 

pengertian dividen menurut Martalena dan Malinda (2011; 13) Dividen adalah  

 “Pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari 

 keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat 

 persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS”. 

 

 Dividen juga dikatakan sebagai komponen pendapatan dari return investasi 

pada saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan kompensasi 

yang diterima oleh pemegang saham, di samping capital gain yang dibagikan kepada 

pemegang saham baik dalam bentuk kas maupun saham. 
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2.4.2 Prosedur Pembayaran Dividen 

 Dalam hal pembayaran, dividen tidak dibagikan begitu saja, tentunya 

memiliki prosedur pembayaran aktual yang telah ditetapkan, Brigham dan Houston 

(2011; 227),  mengemukakan beberapa hal terkait prosedur pembayaran dividen di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tanggal deklarasi (Declaration Date) merupakan tanggal dimana suatu 

perusahaan mengeluarkan pernyataan yang mendeklarasikan dividen. 

2. Tanggal pemilik tercatat (Holder-of Record Date), jika perusahaan menyusun 

daftar pemegang saham sebagai pemilik pada tanggal ini, maka pemegang 

saham tersebut akan menerima dividen. 

3. Tanggal eks-dividen (Ex-Dividend Rate), tanggal dimana hak atas dividen 

berjalan tidak lagi dimiliki oleh suatu saham, biasanya dua hari kerja sebelum 

tanggal pemilik tercatat. 

4. Tanggal pembayaran (Payment Date), tanggal di mana perusahaan benar-

benar mengirimkan cek pembayaran dividen. 

2.4.3 Kebijakan Dividen 

 Martono dan Agus (2010; 253) mengemukakan bahwa “Kebijakan dividen  

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan 

perusahaan. Kebijakan dividen (dividend policy) 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 
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investasi di masa yang akan datang”. Hal ini sejalan dengan pendapat Weston dan 

Copeland (1996; 97) kebijakan dividen menentukan penempatan laba, yaitu antara 

membayar kepada pemegang saham dan menginvestasikan kembali dalam 

perusahaan. 

 Menurut Sutrisno (2009; 268) mengemukakan bahwa terdapat macam-

macam kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan, antara lain sebagai berikut: 

1. Kebijakan pemberian dividen stabil 

Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini artinya dividen akan diberikan 

secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang 

diperoleh perusahaan berfluktuasi. 

2. Kebijakan dividen yang meningkat 

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan 

yang stabil. 

3. Kebijakan dividen dengan rasio yang 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 

dividen yang dibayarkan juga kecil.  
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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 yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan 

dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. 

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

 Menurut Sundjaja dan Barlian (2003; 387) ada beberapa faktor yang 

menentukan kebijakan dividen di antaranya adalah  

1. Peraturan Hukum 

1) Peraturan mengenai laba bersih menentukan bahwa dividen dapat dibayar 

dari laba tahun-tahun yang lalu dan laba tahun berjalan. 

2) Peraturan mengenai tindakan yang merugikan modal. Melindungi para 

kreditur, dengan melarang pembayaran dividen yang berasal dari modal 

 membagikan investasinya bukan membagikan keuntungannya. 

3) Peraturan mengenai tak mampu bayar. Perusahaan boleh tidak membayar 

dividen jika tidak mampu (bangkrut)  jumlah hutang lebih besar 

daripada jumlah harta. 

2. Posisi Likuiditas 

Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang diperlukan 

untuk menjalankan usaha. Laba ditahan dari tahun-tahun terdahulu sudah 

diinvestasikan dalam bentuk mesin dan peralatan, persediaan dan barang-

barang lainnya, bukan disimpan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu 
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suatu perusahaan yang keuntungannya luar biasa mungkin saja tidak dapat 

membayar karena keadaan likuiditasnya. 

3. Membayar Pinjaman  

Jika perusahaan telah membuat pinjaman untuk memperluas usahanya atau 

untuk pembiayaan lainnya maka ia dapat melunasi pinjamannya pada saat 

jatuh tempo atau ia dapat menyisihkan cadangan-cadangan untuk melunasi 

pinjaman itu nantinya. Jika diputuskan bahwa pinjaman itu akan dilunasi, 

maka biasanya harus ada laba ditahan. 

4. Kontrak Pinjaman 

Kontrak pinjaman, apalagi jika menyangkut pinjaman jangka panjang, 

seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai. 

Pembatasan-pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi para kreditur 

yaitu: 

1) Dividen yang akan datang hanya boleh dibayar dari keuntungan yang 

diperoleh sesudah ditandatanganinya kontrak pinjaman (artinya tidak 

boleh dibayarkan dari laba tahun lalu yang ditahan). 

2) Dividen tidak boleh dibayarkan jika modal kerja bersih jumlahnya 

lebih kecil dari suatu jumlah tertentu. Begitu pula persetujuan 

mengenai saham preferen biasanya menyatakan bahwa dividen atas 

saham biasa tidak boleh dibayarkan sebelum semua dividen atas 

saham preferen selesai dibayar. 
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5. Pengembangan Aktiva 

semakin cepat pertumbuhan perusahaan, semakin besar kebutuhannya untuk 

membiayai pengembangan aktiva perusahaan. Semakin banyak dana yang 

dibutuhkan di kemudian hari, semakin banyak laba yang harus ditahan dan 

tidak dibayarkan. 

6. Tingkat Pengembalian 

Tingkat pengembalian atas aset menentukan pembagian laba dalam bentuk 

dividen yang dapat digunakan oleh pemegang saham baik ditanamkan 

kembali di dalam perusahaan maupun di tempat lain. 

7. Stabilitas Perusahaan  

Perusahaan yang keuntungannya relatif teratur seringkali dapat 

memperkirakan bagaimana keuntungan di kemudian hari. Maka perusahaan 

seperti itu kemungkinan besar akan membagikan keuntungannya dalam 

bentuk dividen dengan persentasi yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan  yang keuntungannya berfluktuasi. 

8. Pasar Modal  

Perusahaan besar yang sudah mantap, dengan profitabilitas yang tinggi dan 

keuntungan yang teratur, dengan mudah dapat masuk ke pasar modal atau 

memperoleh macam-macam dana dari luar untuk pembiayaannya. Perusahaan 

kecil yang masih baru atau yang sedikit gegabah akan terlalu berisiko bagi 

para calon debitur. Perusahaan yang sudah mantap akan mempunyai tingkat  
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dividen yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil atau yang 

masih baru. 

9. Kendali Perusahaan 

Jika  perusahaan hanya memperluas usahanya dari pembiayaan intern maka 

pembayaran dividen akan berkurang. Kebijakan ini dijalankan atas 

pertimbangan bahwa menambah modal dengan menjual saham biasa akan 

mengurangi pengendalian atas perusahaan itu oleh golongan pemegang saham 

yang kini sedang berkuasa. Selain itu penjualan saham tambahan akan 

memperbesar risiko berfluktuasinya keuntungan bagi para pemegang saham. 

10. Keputusan Kebijakan Dividen  

Hampir semua perusahaan ingin mempertahankan dividen per saham pada 

tingkat yang konstan. Tetapi naiknya dividen selalu terlambat dibandingkan 

dengan naiknya keuntungan. Artinya dividen itu baru akan dinaikkan jika 

sudah jelas bahwa meningkatnya keuntungan itu benar-benar mantap dan 

nampak cukup permanen. 

2.4.5 Jenis-jenis Dividen 

 Menurut Winarso (2014; 24) ada banyak alternatif dividen yang dapat 

diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham di antaranya: 

1. Cash Dividend (Dividen Tunai) 

Cash Dividend (Dividen Tunai) adalah dividen yang dibagi kepada 

pemegang saham dalam bentuk kas (tunai). 
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2. Stock Dividend (Dividen Saham)  

Stock Dividend (Dividen Saham) adalah dividen yang dibagi bukan dalam 

bentuk tunai melainkan dalam bentuk saham perusahaan tersebut. 

3. Property Dividend (Dividen Properti) 

Property Dividend (Dividen Properti)  adalah dividen yang dibagikan 

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

surat-surat berharga. 

4. Dividend Liquidating (Dividen Likuidasi)  

Dividend Liquidating (Dividen Likuidasi) dividen yang diberikan kepada 

pemegang saham sebagai akibat dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang 

dibagikan adalah selisih antara nilai realisasi asset perusahaan dikurangi 

dengan semua kewajibannya. 

2.4.6 Dividen Kas  

 Dari sejumlah jenis dividen yang ada, dividen tunai merupakan jenis dividen 

yang paling umum yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Hal ini 

dikarenakan dividen tunai dinilai membantu mengurangi ketidakpastian dalam 

aktivitas investasi pemegang saham. 

 Jumlah laba yang besar tidak selalu berarti bahwa perusahaan mampu 

membagikan dividen tunai karena ketersediaan kas juga harus memadai. Menurut 

Sundjaja dan Barlian (2003; 380) dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk 
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pemegang saham yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan 

akan datang. 

2.4.7 Pencatatan Dividen Kas  

 Pada umumnya pencatatan dividen tunai menurut akuntansi terdiri dari tiga 

tahap, yaitu pada saat pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Pada saat 

pengumuman perusahaan akan mencatat jurnal sebagai berikut; 

 Dr.  Saldo Laba  xxx 

 Cr.    Utang Dividen  xxx 

 Pada saat pencatatan perusahaan tidak melakukan pencatatan jurnal melainkan 

hanya memberikan memo kepada pemegang saham agar mengetahui berapa besar 

dividen yang akan diterimanya. 

 Pada saat pembayaran merupakan saat dimana dividen dibayarkan perusahaan 

akan mencatat jurnal sebagai berikut 

 Dr.  Utang   xxx    

 Cr.   Kas  xxx 

2.5 Kerangka Pemikiran 

2.5.1 Hubungan Laba bersih dengan Kebijakan Pembagian Dividen Kas 

 Faktor utama mengenai pembagian dividen yang menjadi perhatian utama 

manajemen adalah besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Menurut Pura (2013; 

88) mengatakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan atau laba apabila jumlah 

pendapatan melebihi jumlah beban (pendapatan lebih besar dari beban), sebaliknya 
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perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi jumlah pendapatan 

(beban lebih besar dari pendapatan). Sedangkan kebiijakan dividen (dividend policy) 

menurut Martono dan Agus (2010; 253) 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. Menurut Weston dan Copeland (1996; 97), kebijakan 

dividen menentukan penempatan laba perusahaan, 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, sedangkan dividen merupakan arus kas yang 

disisihkan untuk pemegang saham. 

 Perusahaan hanya akan menaikkan dividen bila manajemen berkeyakinan 

bahwa laba perusahaan akan naik. Laba bersih sering dinyatakan sebagai indikator 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Perusahaan cenderung 

memelihara kebijakan dividen yang teratur. 

 

2.5.2 Hubungan Arus Kas Operasi dengan Kebijakan Pembagian Dividen Kas 

 Menurut Subramanyam (2012; 92) tujuan laporan arus kas adalah 

menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu periode. 

Laporan arus kas dibutuhkan karena kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan 
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kondisi perusahaan yang sesungguhnya, seluruh informasi mengenai kinerja 

perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh melalui laporan ini.  

 Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pembayaran kas diklasifikasikan 

menurut tiga kategori utama, yaitu aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong, sebagai penentu 

besarnya laba/rugi bersih. Penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa 

merupakan sumber arus kas yang utama. Penerimaan kas lainnya berasal pendapatan, 

bunga, dividen dan sebagainya. Sedangkan arus kas keluar meliputi membeli barang 

dagangan, membayar gaji/upah, bunga, beban utilitas, beban pajak, sewa dan 

sebagainya. 

 Menurut Subramanyam (2012; 93) Arus kas operasi (operating activities) 

merupakan aktivitas yang berhubungan dengan laba. Selain pendapatan dan beban  

yang disajikan  dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi juga meliputi arus kas 

masuk dan arus kas keluar bersih yang berasal dari aktivitas 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). 

 Jelaslah bahwa arus kas operasi memiliki hubungan dengan dividen. 

Penelitian mengenai hubungan arus kas operasi dengan dividen kas pada perusahaan 

manufaktur sektor consumer goods di BEI diteliti oleh Nursamsi (2012). Hasilnya 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara arus kas operasi 

terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods di BEI. 

2.5.3 Hubungan Laba Bersih dan Arus Kas Operasi dengan Kebijakan   

 Pembagian Dividen Kas 

 Laba bersih dapat dijadikan suatu ukuran kinerja perusahaan selama satu 

periode tertentu. Soemarso (2004; 227) mengatakan bahwa angka terakhir dalam 

laporan laba rugi adalah laba bersih (net income). Jumlah ini merupakan kenaikan 

bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir 

dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (net loss). 

 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 selama suatu periode (IAI, 2012). Dari ketiga 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 invetasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar (IAI, 2012). Arus kas yang digunakan untuk membayar dividen 
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umumnya berasal dari arus kas operasi karena arus kas ini lah yang berasal dari 

kemampuan perusahaan sendiri. 

 Dalam pembagian dividen kas, tidak semua laba yang diperoleh perusahaan 

dibagikan kepada pemegang saham. Perusahaan yang memiliki tingkat akumulasi 

laba bersih yang cukup baik, dari satu periode ke periode berikutnya, biasanya 

memiliki potensi untuk dapat membagikan sebagian dari laba bersih tersebut kepada 

pemilik perusahaan (pemegang saham). Distribusi laba bersih kepada pemegang 

saham ini dilakukan dalam bentuk dividen. Umumnya, dividen yang diberikan adalah 

berupa uang kas. 
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2.5.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Ada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan berhubungan dengan topik 

pengaruh laba bersih dan arus kas bebas terhadap dividen tunai, antara lain: 

1. Rosdini (2007), meneliti tentang pengaruh free cash flow terhadap dividend 

payout ratio. Objek penelitian difokuskan pada seluruh perusahaan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2000-2002. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh secara signifikan terhadap 

dividen payout ratio, dan dapat di tarik kesimpulan bahwa free cash flow 

dapat dijadikan salah satu indikator dalam penetapan kebijakan dividen dalam 

suatu perusahaan. Perbedaannya terdapat pada variabel independen yaitu 

penelitian sekarang menggunakan laba bersih dan arus kas operasi, serta 

periode yang digunakan yaitu pada tahun 2009-2013 

2. Hery (2009), meneliti hubungan laba bersih dan arus kas operasi dengan 

dividen kas. Sampel yang digunakan yaitu 25 perusahaan top di dunia yang 

didownload melalui database OSIRIS (Publicity Listed Companies), yaitu 

https://osiris.bvdep.com/ip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba 

bersih berhubungan cukup kuat dan positif dengan dividen kas. Begitu pula 

arus kas operasi yang berhubungan kuat dan positif dengan dividen kas. 

Terakhir arus kas operasi lebih mempengaruhi dividen kas secara signifikan 

dibandingkan nilai laba bersih. Perbedaannya terdapat pada sampel 

perusahaan dimana penelitian sekarang menggunakan laporan keuangan 

https://osiris.bvdep.com/ip
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perusahaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jenis perusahaan 

manufaktur industry basic and chemical periode 2009-2013.  

3. Surya (2010), meneliti tentang pengaruh laba, arus kas operasi dan arus kas 

bebas terhadap dividen kas. Sampel penelitiannya adalah 209 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2001-2005. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifkan 

antara laba bersih dan dividen kas begitu pula dengan arus kas operasi 

sedangkan untuk arus kas bebas tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap dividen kas dan secara simultan terdapat hubungan yang positif 

antara laba bersih dan arus kas bebas terhdap dividen kas pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2001-2005. Perbedaannya terletak 

pada periode yang digunakan yaitu penelitian ini mengambil periode 2009-

2013 dengan kriteria sampel yang berbeda. 

4. Nursamsi (2012), meneliti pengaruh laba bersih dan arus kas operasi dengan 

dividen kas. Sampel yang digunakan yaitu 15 perusahaan manufaktur 

consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara 

laba bersih terhadap dividen kas. Begitu pula untuk arus kas operasi dimana 

hasilnya terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap dividen kas. 

Selanjutnya secara simultan, laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap dividen kas sebesar 88,6% ini artinya bahwa 

pembagian dividen kas dipengaruhi sebesar 88,6% oleh laba bersih dan arus 
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kas operasi, sedangkan sisanya 11,4% dipengaruhi faktor lain. Perbedaannya 

terdapat pada penelitian sekarang menggunakan jenis perusahaan manufaktur 

industry basic and chemical serta pada periode 2009-2013. 

5. Kartini (2014) meneliti pengaruh laba bersih dan arus kas bebas terhadap  

dividen tunai. Sampel yang digunakan yaitu 19 perusahaan manufaktur 

consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara 

laba bersih terhadap dividen tunai. Selanjutnya untuk arus kas bebas dimana 

hasilnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap dividen tunai. 

Secara simultan, laba bersih dan arus kas bebas berpengaruh secara signifikan 

terhadap dividen kas sebesar 60,8% ini artinya bahwa pembagian dividen kas 

dipengaruhi sebesar 60,8% oleh laba bersih dan arus kas bebas, sedangkan 

sisanya 39,2% dipengaruhi faktor lain. Perbedaannya terdapat pada variabel 

independen dengan menggunakan laba bersih dan arus kas operasi dam 

penelitian sekarang menggunakan jenis perusahaan manufaktur industry basic 

and chemical serta pada periode 2009-2013. 
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Tabel 2.3 

Bagan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Objek Indikator Skala Hasil 

Rosdini 

(2007) 

Penga

ruh 

free 

cash 

flow 

terhad

ap 

divide

nd 

payou

t ratio 

X1: free 

cash 

flow, X2: 

Dividend 

Payout 

Ratio 

Objek 

peneliti

an 

difokus

kan 

pada 

seluruh 

perusah

aan 

yang 

listing 

di 

Bursa 

Efek 

Indones

ia pada 

periode 

2000-

2002 

Free Cash 

Flow, 

Dividen, 

Dividen 

payout 

ratio 

Rasio Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

free cash flow 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

dividend payout 

ratio, dan dapat 

ditarik kesimpulan  

bahwa free cash flow 

dapat dijadikan salah 

satu indikator dalam 

penetapan kebijakan 

dividen dalam suatu 

perusahaan 

Hery 

(2009) 

Hubu

ngan 

Laba 

Bersih 

dan 

Arus 

Kas 

Opera

si 

denga

n 

Divid

en 

Kas 

X1: Laba 

Bersih, 

X2: Arus 

Kas 

Operasi, 

Y: 

Dividen 

Kas 

25 

perusah

aan top 

di 

dunia 

yang 

didown

load 

melalui 

databas

e 

OSIRIS 

tahun 

2007 

Laba 

bersih 

periode 

berjalan, 

Arus kas 

bersih dari 

aktivitas 

operasi, 

dividen 

yang 

dibayarka

n 

Rasio Laba bersih 

berhubungan cukup 

kuat dan positif 

dengan dividen kas. 

Begitu pula arus kas 

operasi yang 

berhubungankuat 

dan positif dengan 

dividen kas 

Surya 

(2010)  

Penga

ruh 

Laba, 

arus 

X1: Laba 

bersih, 

X2: Arus 

kas 

109 

perusah

aan 

manufa

Laba, arus 

kas 

operasi 

dan arus 

Rasio Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial 

terdapat pengaruh 
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kas 

operas

i dan 

arus 

kas 

bebas 

terhad

ap 

divide

n kas 

operasi,  

X3: Arus 

kas 

bebas, Y: 

Dividen 

kas 

ktur 

yang 

terdafta

r di 

Bursa 

Efek 

Indones

ia 

periode 

(2001-

2005) 

kas bebas 

dan 

dividen 

kas 

yang signifikan 

antara laba dan 

dividen kas 

begitupula dengan 

arus kas operasi dan 

dividen kas, 

sedangkan arus kas 

bebas terhadap 

dividen kas tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

Sedangkan secara 

simultan laba bersih 

dan arus kas bebas 

memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

Nursams

i (2012) 

Penga

ruh 

Laba 

Bersih 

dan 

arus 

kas 

operas

i 

tehada

p 

divide

n kas  

X1: Laba 

bersih, 

X2: Arus 

kas 

operasi, 

Y: 

Dividen 

kas 

15 

perusah

aan 

manufa

ktur 

consum

er 

goods 

yang 

terdafta

r di 

Bursa 

Efek 

Indones

ia pada 

periode 

2008-

2010 

Laba 

bersih, 

arus kas 

operasi, 

dan 

dividen 

kas 

Rasio Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

positif signifikan 

antara laba bersih 

terhadap dividen kas. 

Begitu pula untuk 

arus kas operasi 

dimana hasilnya 

terdapat pengaruh 

yang positif 

signifikan terhadap 

dividen kas 

Kartini 

(2014) 

Penga

ruh 

Laba 

Bersih 

dan 

Arus 

Kas 

Bebas 

terhad

X1: Laba 

Bersih, 

X2: Arus 

kas 

bebas, Y: 

Dividen 

tunai 

19 

perusah

aan 

manufa

ktur 

consum

er 

goods 

yang 

Laba 

bersih, 

arus kas 

bebas, dan 

dividen 

kas 

Rasio Hasil penelitian 

menunjukkan  secara 

parsial, terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara laba 

bersih terhadap 

dividen tunai, tetapi 

tidak terdapat 

pengaruh yang 
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ap 

Divid

en 

Tunai 

terdafta

r di 

Bursa 

Efek 

Indones

ia pada 

periode 

2009-

2011 

signifikan antara arus 

kas bebas terhadap 

dividen tunai. Dan 

secara simutan 

terfapat pengaruh 

yang signifikan dari 

laba bersih dan arus 

kas bebas terhadap 

dividen tunai. 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan uraian antara laba bersih dan arus kas operasi terhadap kebijakan 

pembagian dividen kas dia atas mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan 

masalah, maka hipotesis dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Parsial 

H01 :  Tidak terdapat pengaruh signifikan antara laba bersih dengan 

 kebijakan pembagian dividen kas 

Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan antara laba bersih dengan kebijakan 

 pembagian  dividen kas  

H02 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara arus kas operasi dengan 

 kebijakan pembagian dividen kas 

Ha2 : Terdapat pengaruh signifikan antara arus kas operasi dengan kebijakan 

 pembagian dividen kas  

2. Secara Simultan 

H03 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara laba bersih dan arus kas 

 operasi dengan kebijakan pembagian dividen kas 

Ha3 : Terdapat pengaruh signifikan antara laba bersih dan arus kas operasi 

 dengan kebijakan pembagian dividen kas  

 

 


