
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Hasyir,2003):  

“Pasar Modal adalah kegiatan yang menyangkut penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” 

Pasar modal merupakan salah satu sarana pembentukan modal dan alokasi  

dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna menunjang 

pembiayaan nasional. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar 

yang memperjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Sedangkan 

dalam bentuk konkritnya, produk yang diperjualbelikan di pasar modal berupa 

lembar-lembar surat berharga di bursa efek.  

Pasar modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar modal perdana 

(primary market) dan pasar sekunder (secondary market), Pasar perdana adalah 

tempat penjualan surat berharga baru dari perusahaan (emiten) kepada publik 

melalui sindikasi penjaminan sebelum surat berharga tersebut diperdagangkan 

surat berharga yang sudah beredar yang terdiri atas pasar non-reguler, pasar tunai 

dan pasar regular. 

Pasar modal tempat bertemunya para pelaku pasar, yaitu individu-individu 

atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) untuk 

melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. 

Sebaliknya, dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal 

sebagai emiten. Sedangkan tempat jual beli sekuritas disebut bursa efek. 

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan sistem atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek diantara mereka, kemudian emiten adalah pihak yang 

melakukan penawaran umum efek, yaitu issuer (penerbit) dari saham, obligasi, 

dan efek lainnya. Sementara efek sendiri adalah surat berharga seperti surat 



pengakuan utang, commercial paper, saham, obligasi, unit penyertaan (reksadana) 

dan efek derivative (produk turunan) dari efek utama. Bursa efek yang 

memperdagangkan efek utama seperti saham dan obligasi adalah Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sekarang Bursa Efek Jakarta berubah 

nama menjadi Bursa Efek Indonesia.  

 Adapun fungsi bursa adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah 

ditawarkan kepada masyarakat. 

b. Menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan 

melalui mekanisme penawaran dan permintaan. 

c. Untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. 

 

2.1.2 Peranan Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai peranan yang penting sebagai sarana penyaluran 

dana dari investor (pihak yang memiliki kelebihan dana) kepada perusahaan 

(pihak yang kekurangan dana) secara efisien. Tanpa adanya pasar modal, akses ke 

sumber dana yang tersedia secara efisien akan berkurang. Akibatnya, perusahaan 

akan menanggung biaya modal yang tinggi atau bahkan mengurangi kegiatan 

usahanya, yang pada gilirannya akan mengganggu perekonomian nasional. 

Dengan demikian, dengan adanya pasar modal akan lebih menguntungkan kedua 

belah pihak, baik pihak investor maupun pihak perusahaan. 

Beberapa aspek peranan pasar modal pada suatu Negara, yaitu : 

1. Pasar modal sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli 

dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga 

yang diperjualbelikan. 

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk 

memperoleh hasil (return) yang diharapkan. 



3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual 

kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 

4. Pasar modal menciptakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat 

berharga. 

Biaya informasi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 

a. Biaya pencarian (search costs) mengenai informasi tentang 

perusahaan (emiten), termasuk didalamnya adalah biaya 

eksplisit, seperti biaya iklan untuk mengumumkan jualbeli 

saham. Disamping itu, harus diperhitungkan pula adanya biaya 

implisit, seperti waktu mencari calon pembeli atau calon 

investor. 

b. Biaya informasi (information costs) termasuk mencari 

informasi mengenai kelebihan atau kelemahan surat berharga 

suatu perusahaan publik misalnya, bagaimana dividen suatu 

saham perusahaan. Dalam pasar modal yang efisien, informasi 

itu semua dicerminkan dalam harga saham. 

2.2 Saham 

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aktiva perusahaan yang 

menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor 

akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah 

dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. 

Saham dapat dibedakan menjadi: 

1. Saham biasa (common stock) 

Saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang 

saham tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aktiva perusahaan. Oleh 

karena itu pemegang saham mempunyai hak suara (voting rights) untuk 



memilih direktur ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam 

pengembalian keputusan penting perusahaan dalam RUPS. Investor yang 

membeli saham biasa belum tentu akan mendapat pendapatan secara tetap 

dari perusahaan, karena saham biasa tidak mewajibkan perusahaan untuk 

membayar sejumlah kas kepada pemegang saham. Keuntungan memiliki 

saham ini adalah kemampuannya dalam memberikan keuntungan tak 

terhingga apabila perusahaan penerbitnya.  

2. Saham preferen 

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai kombinasi 

karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa, karena saham 

preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi, dan 

juga mendapat hak kepemilikan seperti halnya saham biasa. Pemegang 

saham preferen akan mendapatkan hak terhadap pendapatan dan kekayaan 

perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran kewajiban pemegang 

obligasi dan hutang (sebelum pemegang saham biasa mendapatkan 

haknya). Perbedaannya dengan saham biasa adalah bahwa saham preferen 

tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk memilih direksi 

maupun manajemen perusahaan,seperti layaknya saham biasa. 

 Prioritas yang ada bila memiliki saham preferen yaitu: 

a. Prioritas pembayaran, yaitu investor didahulukan dalam pembayaran 

dividen. 

b. Dividen tetap, dimana investor mendapatkan hak pembayaran dividen 

dengan jumlah tetap. 

c. Dividen kumulatif, dimana investor berhak mendapatkan pembayaran 

semua dividen terhutang pada tahun-tahun sebelumnya. 

d. Convertible preffered stock, dimana investor berhak menukarkan 

saham preferen yang dimiliki dengan saham biasa. 

 



2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan laporan yang mengkomunikasikan 

informasi akuntansi yang ada dan telah terjadi di dalam perusahaan pada suatu 

periode tertentu untuk digunakan oleh pihak lain yang terkait dalam pengambilan 

keputusan ekonomi yang tepat. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai 

seluruh kegiatan operasi perusahaan yang telah terjadi, perubahan yang terjadi dan 

posisi keuangan perusahaan dalam kaitannya dengan aktiva, kewajiban, dan 

modal pemilik perusahaan pada periode tertentu. 

 

Menurut Kieso & Weygandt (2004): 

“Financial statements are the principal means through which financial 
information is communicated to those outside an enterprise. These statements 
provide the firm’s history quantified in monet terms. The financial statements 
most frequently provided are (1) the balance sheet, (2) the income statement, (3) 
the statement of cash flows, and (4) the statements of owners’ or stockholders’ 
equity. In addition, note disclosures are an integral part of each financial 
statement.” 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004): 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 
laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 
misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), cacatan dan laporan 
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 
berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri 
dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga” 

 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK No. 1 (2004): 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang 
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan, dalam 
rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 
(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 
dipercayakan kepada mereka”. 

 



 Sedangkan menurut Chapter 4 of APB Statement No. 4, Basic Concepts 

and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Bussiness 

Enterprises: 

“Mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan menjadi tiga bentuk, yaitu: 

tujuan utama (particular objectives), tujuan umum (general objectives), dan 

tujuan kualitatif (qualitative objectives), kemudian menempatkannya ke dalam 

serangkaian batasan”. 

 Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyajikan secara wajar 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, 

hasil operasi dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan. Sedangkan tujuan 

umumnya adalah untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai 

sumber daya dan kewajiban perusahaan dan perubahan dalam sumber daya yang 

dihasilkan dari aktivitas perusahaan dan perubahan dalam sumber daya yang 

dihasilkan dari aktivitas perusahaan, serta finansial yang dapat digunakan untuk 

mengestimasikan kemampuan perusahaan memperoleh laba dan informasi lainnya 

yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bersifat relevan, 

dapat dipahami, dapat dibuktikan, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan dan 

lengkap.  

 Dewan Standar Akuntasi keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan paragraf 12, menyebutkan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan investasi. Laporan 

keuangan menyediakan informasi sebagai berikut: 

A. Neraca, menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis investasi 

perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditur dan ekuitas pemilik. 

Neraca dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil 

pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan, dan 

memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 



B. Laporan Laba Rugi, menyediakan informasi bagi pemakai untuk 

meramalkan aliran kas di masa datang. Pertama, dapat digunakan untuk 

mengevaluasi prestasi perusahaan di masa lalu, kedua, laporan laba rugi 

dapat dipergunakan untuk mempelajari resiko yang dihadapi perusahaan. 

C. Laporan Saldo Laba, menyajikan infomasi yang dapat membantu 

memperhitungkan prestasi secara keseluruhan dengan menyediakan 

informasi tambahan mengenai naik turunnya aktiva bersih perusahaan 

dalam periode yang bersangkutan. 

D. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi berupa sumber dan 

penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan dan informasi mengenai 

operasi, investasi, dan aktivitas keuangan perusahaan. 

E. Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan perusahaan. Penulisan catatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan penekanan, penjelasan terhadap 

komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan. Informasi yang 

disajikan berhubungan dengan komponen laporan keuangan tertentu yang 

dapat dijelaskan secara kualitatif dan terkadang data ditambah dengan data 

kuantitatif yang dapat membantu untuk memberikan penjelasan yang lebih 

luas atas laporan keuangan. 

2.3.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.3.1 Pengertian Analisis 

Secara umum, analisis diketahui sebagai suatu proses memilah-milah 

bagian dari keseluruhan suatu kesatuan. Proses memilah-milah itu dilakukan 

untuk mengetahui hubungan bagian-bagian tertentu terhadap keseluruhannya dan 

menginterpretasikan juga menjelaskan suatu hal. Menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2004:189) :  

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi 

berbagai unit terkecil”. 

 



2.3.3.2 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi yang dibaca dari 

laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Menganalisis laporan 

keuangan berarti  menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan 

keuangan. Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua 

aktivitas perusahaan. Apabila informasi ini disajikan dengan benar maka 

informasi itu akan berguna bagi pengambilan keputusan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:190) : 

“Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan 
keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang 
bersifat signifikan atau juga mempunyai makna antara data kuantitatif maupun 
data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 
dalam yang sangat penting dan proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 
Kegunaan analisis laporan keuangan ini berfungsi untuk memproses data 

yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi 

yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam dengan analisis tertentu.   

Gambar 2.1. Gambaran sederhana proses data menjadi informasi: 

          Input 

        Laporan Keuangan 

         ____________________________ 

         Metode / Teknik 

            Analisis Laporan Keuangan 

         ____________________________ 

        Output 

         Informasi yang berguna untuk 

         pengambilan keputusan 

             Sofyan Syafri Harahap (2004:191) 

 

2.3.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

hubungan-hubungan dan kecenderungan atau trend untuk menentukan posisi 

keuangan dan hasil operasi serta perkembangan usaha perusahaan yang 



bersangkutan. Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga 

dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

dibandingkan dengan pos-pos dalam laporan keuangan dari beberapa periode 

yang berbeda. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Penganalisis harus 

mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur, dan 

kemudian menganalisis dan menginterpretasikan sehingga data yang ada menjadi 

lebih berarti. 

Ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal 

adalah analisis dengan melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode sehingga dapat diketahui perubahan atau perkembangannya. Analisis 

horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis. Analisis vertikal 

adalah analisis terhadap laporan keuangan dalam satu periode saja, dimana 

analisis dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang 

lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui kondisi 

keuangan pada periode tertentu saja. Analisis vertikal ini disebut juga sebagai 

metode analisis statis karena kesimpulan yang diperoleh hanya untuk periode 

tertentu saja tanpa mengetahui perubahan atau perkembangannya. 

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan menunjukan: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e. Persentase dari total. 



2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah 

suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi 

daripada keadaan keuangan, apakah menunjukan tendensi tetap, 

naik, atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase per komponen atau commonsize 

statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga 

untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi biaya yang 

terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam 

periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cashflow statement analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari satu periode ke periode yang lain atau perubahan 

laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk 

periode tersebut. 

8. Analisis break-even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisis break-even ini juga akan diketahui 



berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

Metode atau teknik analisis manapun yang digunakan, seluruhnya adalah 

merupakan permulaan dari poses analisis yang diperlukan untuk menganalisis 

laporan keuangan. Setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu 

untuk membuat informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi lebih dapat 

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.3.3.4 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Tujuan analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004:195-197) : 

“1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 
terdapat dari laporan keuangan biasa 

2. Dapat  menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu 
laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan 
4. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan  
5. Dapat menilai prestasi perusahaan 
6. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

tertentu, yaitu : posisi keuangan (asset, neraca, modal), hasil usaha perusahaan 
(pendapatan dan biaya), likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan rentabilitas atau 
profitabilitas 

7. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 
8. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah 

dikenal dalam dunia bisnis 
9. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan tertentu dengan 

periode sebelumnya 
10. Dapat memahami, situasi kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha dan sebagainya 
11. Dapat juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

dimasa depan” 
 
2.3.3.5 Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan 

Keterbatasan laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004:201-202) : 

“1. Laporan keuangan bersifat histories : laporan keuangan berdasarkan 
kejadian yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dilanggar 
sehingga laporan mengenai keadaan saat ini 



2. Laporan keuangan bersifat umum : bukan dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi-informasi ini disajikan 
untuk dapat digunakan semua pihak. Sehingga terpaksa selalu 
memperhatikan semua pihak pemakai yang sebenarnya mempunyai 
perbedaan kepentingan 
3. Laporan keuangan disusun dengan istilah teknis : pemakai laporan 
keuangan diasumsikan memahami bahwa teknik akuntansi dan sifat dari 
informasi yang dilaporkan.” 

 
Kelemahan analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004:203-204) : 

“1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 
karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar simpulan 
dari analisis itu tidak salah. 
2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai 
suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka laporan keuangan. Kita 
juga harus melihat aspek tertentu, misalnya  tentang perusahaan, situasi 
ekonomi, situasi industri, gaya manajer, budaya perusahaan dan budaya 
masyarakat. 
3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 
kondisi ini dapat berbeda  dengan kondisi masa depan. 
4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan tertentu, perlu 
dilihat beberapa perbedaan prinsip yang dapat menjadi penyebab perbedaan 
angka, misalnya prinsip akuntansi, jenis industri, periode laporan dan jenis 
perusahaan aspek profit motive. 
5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing 
perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena 
masalah kurs konversi atau metode konsolidasi.” 
 

2.3.3.6 Sebelum Melakukan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:223-224) bahwa sebelum melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan, seorang analis keuangan biasanya perlu untuk 

mengetahui terlebih dahulu akan beberapa hal pokok keteraturan tahap-tahap 

prosedur yang mungkin dilakukan dalam analisis laporan keuangan ini : 

“Meyakini akurasi laporan keuangan, tujuan analisis yang diperlukan, 
memahami jenis bisnis perusahaan yang dianalisis, memahami konsep dasar 
laporan keuangan, mengetahui perekonomian yang sedang berlangsung saat 
ini (nasional dan global), memahami regulasi dari pihak pemerintah, mengenal 
perusahaan (lokasi operasi, manajer atau pemilik dan sejarah perusahaan) dan 
membaca informasi laporan keuangan (asset, utang, modal, pendapatan, 
biaya)”. 
 
 



2.4 Analisis Rasio 

Menurut Gitman (2003), analisa rasio diartikan sebagai berikut : 

“Ratio analysis involves methods of calculating and interpreting financial 

ratios to acess the firm’s performance. The basic inputs to ratio analysis are the 

firm’s income statement and balance sheet.” 

 Tujuan utama analisis rasio yaitu membandingkan hubungan risk and 

return untuk perusahaan yang berbeda. Rasio menunjukkan profil perusahaan, 

karakteristik ekonomi, strategi kompetitif, keunikan operasional, karakteristik 

investasi dan keuangannya. Pada dasarnya, analisa rasio dilakukan dengan dua 

macam cara perbandingan, yaitu : 

a. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio dari waktu ke waktu yang 

telah lewat; atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu 

yang akan datang dari perusahaan yang sama. 

b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio sejenis 

dari perusahaan-perusahaan lain pada industri yang sama untuk waktu 

yang sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio 

industri, maka kita dapat memngetahui apakah perusahaan yang 

bersangkutan itu dalam aspek keuangan tertentu berada diatas rata-rata 

industri (sbove average), berada pada rata-rata (average), atau dibawah 

rata-rata (below average). 

Adapun jenis analisa rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pooling data, yaitu perbandingan rasio-rasio keuangan dari perusahan-perusahaan 

yang berbeda pada waktu yang berbeda sesuai dengan periode yang telah 

ditentukan. 

2.4.1 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

2.4.1.1 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kemampuan jangka pendeknya. Perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, berarti perusahaan tersebut 



dikatakan “likuid”. Rasio likuiditas yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Cash Position Ration (Cash Ratio). 

Menurut Gitman (2003): 

“Cash ratio ini merupakan salah satu ukuran likuidtas yang dihitung 

berdasarkan perbandingan antara saldo kas akhir dengan hutang lancar”. 

Cash ratio dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Cash Ratio =  
bilitiescurrentlia

thequivalencashandcas  

2.4.1.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama suatu periode tertentu. Selain itu juga 

profitabilitas dapat diartikan sebagai tingkat keuntungan bersih yang behasil 

diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam penelitian ini 

akan menggunakan return on equity (ROE) rasio ini merupakan perbandingan 

antara laba bersih sesudah pajak dengan ekuitas saham biasa. Selain itu juga ROE 

dapat didefinisikan sebagai suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia dari 

para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan preferen) akan modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan.  

 

Return on equity (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Return on equity = Net Income  

        Equity 

2.4.1.3 Rasio Leverage 

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur perbandingan antara dana 

yang disediakan pemilik dengan dana yang berasal dari kreditur, atau dengan kata 

lain leverage mengukur seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang 

dibelanjai dengan hutang. Rasio yang akan digunakan sebagai bagian dari rasio 

leverage ini adalah : 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap 

modal. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh pihak luar 



dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). Semakin 

tinggi rasio ini maka modal internal perusahaan akan semakin sedikit 

dibandingkan dengan hutangnya. Rumus untuk menghitung Debt to equity ratio 

adalah: 

Debt to equity ratio = Total Liabilities

     Equity  

 

2.4.1.4 Dividend Payout Ratio 

 Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (2004) nomor 2 

paragraf 33 : 

 “Dividen yang dibayar dapat diklasifikasi sebagai arus kas pendanaan 
karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, 
dividen yang dibayar dapat diklasifikasi sebagai komponen arus kas dari aktivitas 
operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam 
menilai kemampuan perusahaan membayar dividen dari arus kas operasi.” 
 Sementara dalam paragraf 57 juga disebutkan bahwa : 

 “Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-

masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasi secara 

konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan.” 

 Besarnya bagian laba yang dibagikan pada pemegang saham disebut 

dividend payout. Rasio antara dividend payout dengan laba perusahaan disebut 

dividend payout ratio. 

Dividend Paid  per 

Share Dividend Payout Ratio  = 

Earning per Share 

Dividend Payout Ratio (DPR) ini pada akhirnya akan menentukan jumlah 

pendapatan yang bias ditahan perusahaan sebagai sumber pendapatan. DPR 

ditentukan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham setiap 

tahun yang ditentukan berdasarkan besar kecilnya laba bersih setelah pajak. 

Jumlah dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham atau 

kesejahteraan para pemegang sahm. DPR merupakan fungsi dari aktiva, ekuitas, 



dan keuntungan suatu perusahaan. Sedangkan rumus untuk menghitung 

pertumbuhan Earnings per Share (EPS) adalah: 

EPS Growth =  %100
1

1 ×
−

−

−

tahunt

tahunttahunt

EPS
EPSEPS

  

 DPR mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

kepada pemegang sahamnya dari perolehan laba bersih perusahaan. Tingkat DPR 

yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan sangat memperhatikan 

kemakmuran para pemegang sahamnya melalui pembayaran dividen yang 

optimal. Selain itu para pemegang saham tertarik melakukan investasi pada 

perusahaan yang dapat membagikan dividen yang relatif stabil setiap tahunnya. 

 

2.5 Dividen dan Kebijakan Dividen 

2.5.1 Pengertian Dividen 

Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia sesuai dengan pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan no.23 tentang pendapatan, mendefinisikan 

dividen sebagai berikut: 

 “Distribusi laba kepada pemegang ekuitas sesuai dengan proporsi mereka 

dari jenis modal tertentu”. 

Dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada 

para pemegang saham baik dalam bentuk kas maupun bentuk lain sesuai dengan 

hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen dapat diberikan 

setiap triwulan, semester, atau setiap tahun, sesuai dengan keputusan dalam 

RUPS. 

Dividen dikatakan sebagai ‘bagian dari laba’ karena pada umumnnya 

perusahaan tidak pernah membagikan semua laba yang dilaporkannya kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu 

yang membuat perusahaan tidak dapat melakukannya. Jadi, laba yang dilaporkan 

perusahaan pada setiap periode biasanya dialokasikan sebagian sebagai dividen 

dan sebagian lagi sebagai saldo laba (retained earnings).  

Adapun saldo laba dengan tujuan untuk diinvestasikan kembali dalam 

perusahaan sesuai dengan kebijakan yang diambil masing-masing perusahaan. 



  

2.5.2 Bentuk-bentuk Dividen 

 Menurut Wibowo dan Abubakar Arif (2003 :64-67) dividen dapat 

dibedakan menjadi lima jenis yaitu :  

1. Cash Dividend 
 Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham yang berbentuk 

tunai/kas. 

2. Property Dividend 
Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham dalam bentuk 
asset selain kas, baik itu berupa peralatan, real estate atau investasi 
tergantung dari keputusan dewan direksi. 

3. Scrip Dividend 
 Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham oleh perusahaan 

dengan cara menerbitkan surat wesel khusus kepada para pemegang saham 
yang akan dibayarkan pada waktu yang akan datangditambah dengan 
bunga tertentu. 

4. Liquidating Dividend 
 Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham yang didasarkan 

kepada modal disetor (paid in capital) bukan didasarkan kepada laba 
ditahan. 

5. Stock Dividend 
 Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham dalam bentuk 

saham atau stock. Hal ini dimaksudkan untuk mengkapitalisasi pendapatan 
perusahaan sehingga tidak ada asset yang diberikan. 

 

Cash Dividend 

 Dividen kas (cash dividend) adalah pembagian laba yang dilakukan 

perusahaan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk kas atau tunai. 

Dividen dinyatakan sebagai jumlah spesifik per lembar saham biasa. Jumlah yang 

diterima sepadan dengan banyaknya jumlah lembar saham yang dimilikinya. 

Dividen tunai yang berasal dari aliran kas perusahaan untuk pemegang saham 

dapat memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan yang akan 

datang.  

 Pembayaran dividen dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor 

daripada dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen membantu mengurangi 

ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya kedalam perusahaan. 



Demikian pula stabilitas dividen yang dibayarkan juga akan mengurangi 

ketidakpastian dan profitabilitas perusahaan, sehingga stabilitas dividen juga 

merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan manajemen perusahaan. 

 Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:380): 

 “Keputusan dividen dapat mempengaruhi secara signifikan kebutuhan 
pembiayaan eksternal perusahaan. Dengan kata lain jika perusahaan 
membutuhkan pembiayaan, maka semakin besar dividen tunai yang dibayarkan, 
semakin besar jumlah pembiayaan yang harus diperoleh dari eksternal saham 
melalui pinjaman atau melalui penjualan saham biasa atau saham preferen”. 
 Jumlah saldo laba yang besar tidak harus berarti bahwa perusahaan 

mampu membayar dividen. Dana kas perlu pula tersedia dengan jumlah memadai 

yang melebihi kebutuhan-kebutuhan operasi normal. Dewan direksi tidak wajib 

mengumumkan dividen setiap tahun, bahkan walaupun terdapat saldo kas yang 

cukup besar untuk membagikan dividen.  

Kurangnya dana ataupun posisi kas yang sangat ketat dapat memaksa 

direksi perusahaan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan pembayaran 

dividen. Keputusan distribusi itu mestilah dipikirkan secara masak-masak karena 

dividen sering menjadi elemen kunci dalam imbalan yang diharapkan oleh para 

pemodal dari saham yang dimilikinya. Harga pasar saham kerap jatuh secara 

dramatis pada saat deklarasi dividen ternyata lebih kecil daripada yang diprediksi 

sebelumnya. Sebagian besar perusahaan mencoba mempertahankan catatan 

pembayaran dividen yang stabil dalam upaya membuat saham mereka kelihatan 

memikat bagi para pemodal. 

 Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan 

diputuskan oleh dewan direksi perusahaan. Direksi umumnya mengadakan 

pertemuan yang membahas tentang dividen setiap kuartal atau setengah tahunan 

di mana mereka : 

1. Mengevaluasi posisi keuangan periode lalu. 

2. Menentukan posisi yang akan datang dalam membagikan dividen. 

3. Menentukan jumlah dividen yang harus dibayar. 

4. Menentukan tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pembayaran dividen 

tunai. 



Terdapat beberapa tanggal penting yang menjadi perhatian dalam prosedur 

pembagian dividen.  

1. Tanggal Pengumuman (declaration date) adalah tanggal pada saat direksi 

mengumumkan dividen. Pada tanggal tersebut dividen menjadi kewajiban 

perusahaan dan dicatat pada buku perusahaan. Tanggal pengumuman ini 

biasanya beberapa minggu sebelum tanggal pembayaran dividen.  

2. Cum Dividend adalah tanggal dimana seluruh pemegang saham perusahaan 

sampai batas tanggal tersebut berhak mendapatkan dividen.  

3. Tanggal pencatatan (date of record) merupakan tanggal yang dipilih oleh 

dewan direksi untuk mendaftar para pemegang saham yang berhak menerima 

dividen. Karena waktu yang tersita untuk menyusun daftar para pemegang 

saham, maka tanggal pencatatan biasanya dua atau tiga minggu setelah 

tanggal pengumuman dividen, namun sebelum tanggal pembayaran dividen.  

4. Ex Dividend yaitu tanggal dimana pemegang saham tidak lagi berhak 

mendapat dividen.  

5. Tanggal Pembayaran (date of payment) adalah tanggal dividen benar-benar 

dibayarkan. Pembayaran biasanya berlangsung beberapa minggu setelah 

tanggal pengumuman dividen.  

 

2.5.3 Kebijakan Dividen 

Dalam setiap periode, manajemen perusahaan harus memutuskan apakah 

laba yang diperoleh harus ditahan seluruhnya (retained earnings) atau 

didistribusikan sebagian atau seluruhnya kepada para pemegang saham sebagai 

dividen kas. Kebijakan untuk menentukan alokasi pembagian laba yaitu antara 

pembagian kepada pemegang saham (dividen) dan atau investasi kembali ke 

dalam perusahaan (saldo laba) disebut dengan kebijakan dividen. Saldo laba 

(retained earnings) merupakan salah satu sumber pendanaan penting untuk 

membiayai pertumbuhan dan pendanaan perusahaan sedangkan dividen 

merupakan laba atau arus kas yang akan disisihkan untuk para pemegang saham. 

 



2.5.3.1 Pengertian Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen adalah kebijakan dalam menentukan alokasi (jumlah) 

yang sesuai dengan antara laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan 

saldo laba untuk di investasikan kembali. Pada dasarnya kebijakan dividen 

berkaitan dengan penentuan pembagian pendapatan. Perusahaan yang berhasil 

pasti meraih laba. Laba tersebut kemudian dapat diinvestasikan kembali dalam 

aktiva operasi, digunakan untuk membeli sekuritas, digunakan untuk melunasi 

utang atau dibagikan kepada pemegang saham. Untuk alternatif yang terakhir 

maka akan muncul tiga masalah penting: (1) Berapa persentase yang harus 

dibagikan? (2) Apakah pembagian itu berupa dividen tunai atau dividen saham? 

(3) Bagaimana stabilnya pembagian itu? 

 Setiap perubahan dalam kebijakan pembagian dividen akan mempunyai 

pengaruh yang saling berhubungan. Dalam kebijakan dividen ini terdapat 

beberapa teori yang saling berkebalikan. 

 

2.5.3.2 Teori Kebijakan Dividen 

 Berbagai teori dan penelitian empiris mengenai kebijakan dividen telah 

dilakukan, akan tetapi sampai saat ini, kebijakan dividen masih menjadi teka-teki, 

karena hasil penelitian yang dilakukan tidak konsisten. Keputusan mengenai 

kebijakan dividen seringkali tidak dapat lepas dari keputusan investasi dan 

pembiayaan yang dapat mempengaruhi nilai dan harga saham perusahaan.Hal ini 

menimbulkan berbagai pemikiran tentang relevansi dividen.  

Ada beberapa teori dividen yang dikemukakan oleh para ahli:  

1. Teori Residu Dividen ( Residual Dividend of Theory)  

Laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode sebenarnya adalah 

untuk kesejahteraan para pemegang saham. Namun biasanya sebagian 

dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen dan sebagian ditahan. 

Untuk menahan laba yang diperoleh perusahaan biasanya kerena ada 

kesempatan investasi yang menguntungkan. Apabila keuntungan atas 

kesempatan investasi tersebut sama atau lebih besar dari tingkat keuntungan 

yang disyaratkan, maka laba memang sebaiknya tidak dibagikan. Laba 



dibagikan kepada pemegang saham apabila ternyata keuntungan dari 

reinvestasi lebih kecil dibanding dengan keuntungan yang disyaratkan. 

Dengan demikian residual dividend of theory adalah sisa laba yang tidak 

diinvestasikan kembali.  

Dalam memenuhi kebutuhan dana untuk investasi perusahaan akan berusaha 

mendapatkan dana dari hutang yang biasanya biaya modalnya rendah, dan dari 

laba ditahan. Apabila masih belum mencukupi akan mengeluarkan saham baru 

yang biasanya biaya modalnya lebih mahal. Untuk itu penggunaan laba 

ditahan dan emisi saham baru tergantung dari return reinvestasi.  

2. Dividen Model Walter (Walter’s Dividend Model)  

Teori dividen model Walter ini berpendapat bahwa selama keuntungan yang 

diperoleh dari reinvestasi lebih tinggi dibanding dengan biayanya, maka 

reinvestasi tersebut cenderung akan meningkatkan harga saham atau nilai 

perusahaan.  

3. Dividen Model Modigliani dan Miller (Modigliani and Miller’s Model)  

Modigliani dan Miller bahwa pada dasarnya pada kondisi keputusan investasi 

yang given pembayaran dividen tidak relevan untuk diperhitungkan, karena 

tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Modigliani 

dan Miller kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dari aset 

perusahaan. Oleh karena itu nilai perusahan ditentukan oleh keputusan 

investasi. Sementara keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan 

dalam bentuk cash dividend atau ditahan sebagai saldo laba tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat ini didukung oleh beberapa asumsi 

antara lain:  

1. Pasar modal sempurna di mana para investor berpikir rasional.  

2. Tidak ada pajak baik perorangan maupun pajak penghasilan perusahaan. 

3. Tidak ada biaya emisi dan tidak ada biaya transaksi.  

4. Informasi tentang investasi tersedia untuk setiap individu.  



Pendapat Modigliani dan Miller ini ditekankan bahwa pengaruh pembayaran 

dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan diimbangi dengan 

jumlah yang sama dengan sumber dana yang lain, artinya bila perusahaan 

membayar dividen maka perusahaan harus mengganti dengan mengeluarkan 

saham baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran dividen tersebut. Dengan 

demikian adanya kenaikan pembayaran dividen akan diimbangi dengan 

penurunan harga saham sebagai akibat dari penjualan saham baru.  

 

2.5.3.3 Berbagai Macam Kebijakan Dividen 

Ada beberapa bentuk pemberian dividen tunai atau cash dividend yang 

diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen 

tersebut adalah:  

1. Kebijakan pemberian dividen stabil  

Kebijakan ini artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk 

jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. 

Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun, dan kemudian bila laba 

yang diperoleh meningkat dan peningkatannya mantap dan stabil, maka 

dividen juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama 

beberapa tahun. Kebijakan pemberian dividen stabil ini banyak dilakukan oleh 

perusahaan karena beberapa alasan (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 meningkat  

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan 

yang stabil. Misalnya perusahaan akan membayarkan dividen sebesar Rp 



600,- per lembar dengan pertumbuahn 5% , sehingga tahun depan bisa 

diprediksikan besarnya dividen akan naik menjadi RP. 630,- per lembarnya.  

3. Kebijakan dividen dengan ratio konstan  

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba 

yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar 

dividen yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila laba kecil dividen 

yang dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan sering disebut dividend 

payout ratio. Misalnya ditentukan dividen 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.  

4. Kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra  

Kebijakan pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah 

pembayaran dividen perlembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan 

dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. 

 

2.5.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan 

untuk menetapkan suatu kebijakan dividen. Beberapa faktor antara lain : 

1. Peraturan Hukum 

Peraturan mengenai laba bersih menentukan bahwa dividen dapat 

dibayar dari laba tahun-tahun lalu dan laba tahun berjalan. Pembayaran 

dividen tidak boleh berasal dari modal, dan tidak boleh dilakukan jika 

perusahaan bangkrut. Dividen boleh dibayarkan jika semua kewajban pada 

pihak-pihak terkait telah dilunasi. Peraturan-peraturan hukum mempunyai 

pengaruh yang besar karena merupakan kerangka kerja untuk merumuskan 

kebijakan dividen. Namun dalam batas-batas tertentu, faktor-faktor 

ekonomi dan keuangan juga mempunyai pengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

 



2. Posisi Likuiditas  

Suatu perusahaan yang sedang tumbuh, walaupun memperoleh laba 

yang tinggi, biasanya akan menginvestasikan kembali saldo labanya 

(retained earnings) dalam bentuk aktiva tetap seperti mesin dan peralatan 

untuk menjalankan usaha. Hal ini seringkali membuat perusahaan tidak 

mempunyai cukup uang tunai untuk membayar dividen. Dividen 

merupakan cash outflow, sehingga semakin kuat posisi likuiditas 

perusahaan, maka semakin besar kemampuannya untuk membayar 

dividen. 

3. Membayar Pinjaman 

Jika perusahaan mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo, maka 

perusahaan akan menyiapkan cadangan untuk membayar pinjaman 

tersebut dari saldo laba. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah laba yang 

dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. 

4. Kontrak Pinjaman 

Kontrak pinjaman yang dilakukan perusahaan, terutama untuk 

pinjaman jangka panjang sering memberi batasan untuk melindungi 

kreditur misalnya dividen hanya boleh dibayar dari keuntungan yang 

diperoleh setelah ditandatanganinya kontrak pinjaman. Hal ini mencegah 

penggunaan dana pinjaman sebagai alat pembayaran dividen, yang dapat 

menyebabkan tidak efektifnya dana pinjaman untuk meningkatkan usaha. 

5. Pengembangan aktiva 

Pertumbuhan perusahaan yang semakin cepat, akan membutuhkan 

pembiayaan pengembangan aktiva yang besar dan dana yang besar pula. 

Jika saldo laba seluruhnya dibagikan sebagai dividen, maka 

pengembangan aktiva tidak dapat dilakukan. Karena itu, perusahaan akan 

menahan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya sebagai sumber 

pembiayaan intern untuk mengembangkan usaha, sehingga akan 



mengurangi besarnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang 

saham. 

6. Tingkat pengembalian 

Tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh investor 

menentukan pembagian laba dalam bentuk dividen kas. Investor akan 

menilai manakah investasi yang lebih menarik, dengan melihat tingkat 

keuntungan yang diperolehnya, untuk menetukan apakah laba akan 

dibagikan sebagai dividen kas dan diinvestasikan diperusahaan yang sama. 

7. Stabilitas Keuntungan 

Perusahaan yang keuntungannya relatif teratur, akan dapat 

memprediksi bagaimana keuntungan yang akan diperolehnya dimasa 

mendatang, sehingga perusahaan akan cenderung membayarkan dividen 

sesuai dengan keuntungan tersebut. Perusahaan yang keuntungannya tidak 

stabil akan cenderung membagikan dividen yang lebih kecil, karena 

dividen yang lebih kecil akan lebih mudah dipertahankan walaupun laba 

agak menurun dikemudian hari. 

8. Pasar Modal 

Perusahaan besar yang sudah mantap dengan profitabilitas tinggi dan 

teratur, akan mudah masuk ke pasar modal, sehingga untuk menarik 

investor, mereka juga akan memberikan dividen yang lebih besar. 

9. Kendali Perusahaan 

Jika perusahaan hanya memperluas usahanya dari pembiayaan intern, 

yaitu dari saldo laba maka pembayaran dividen akan berkurang. Jika 

perusahaan melakukan pembiayaan ekstern dengan menambah modal 

melalui penjualan saham biasa, maka hal ini akan mengurangi 

pengendalian atas perusahaan itu oleh golongan pemegang saham yang 

kini sedang berkuasa. 

 

 



10. Keputusan Kebijakan Dividen 

Pada umumnya, setiap perubahan ingin mempertahankan dividen 

persahamnya pada tingkat yang konstan. Jika dividen sudah dinaikkan, 

maka semua usaha akan dilakukan untuk mempertahankan tingkat dividen 

yang baru. Artinya, dividen hanya akan dinaikkan apabila meningkatnya 

keuntungan perusahaan benar-benar mantap dan apabila keuntungan 

menurun maka dividen akan tetap dipertahankan sampai betul-betul jelas 

bahwa keuntungan tidak dapat ditingkatkan lagi. 

 

11. Kedudukan Pajak Pemegang Saham 

Kedudukan pajak pemegang saham dapat mempengaruhi keinginan 

untuk memperoleh dividen kas. Aturan mengenai pajak atas dividen akan 

menjadi pertimbangan pemegang saham. Jika pemegang saham 

merupakan golongan wajib pajak berpenghasilan tinggi, maka pemegang 

saham akan lebih menyukai dividen yang rendah agar pajak yang 

dibebankan juga rendah. Sebaliknya, untuk pemegang saham yang 

termasuk golongan wajib pajak berpenghasilan rendah, akan lebih 

menyukai dividen kas yang lebih besar. 

 

2.5.3.5 Kebijakan Pembayaran Dividen 

Menurut Wibowo dan Abubakar Arif (2003:64) terdapat tiga tanggal 

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembayaran dividen : 

1. Tanggal pengumuman (date of declaration), merupakan tanggal pada saat 
dewan direksi mengumumkan akan membagi dividen. 

2. Tanggal pencatatan (date of record), merupakan saat(waktu) ketika proses 
administrasi terhadap para pemegang saham yang berhak memperoleh 
dividen, dan 

3. Tanggal pembayaran (date of payment), merupakan saat perseroan 
membayarkan atau mendistribusikan kepada para pemegang saham. 

 



Di dalam PSAK No. 21 paragraf 22 (SAK 2004:21.7) dijelaskan 

mengenai timbulnya kewajiban perusahaan untuk membayarkan dividen serta 

pengungkapannya :  
 

 “Kewajiban perusahaan untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi 
dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan 
jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam 
kelompok kewajiban lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aktiva bukan 
kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aktiva yang diserahkan. 
Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aktiva bukan kas dan 
saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.” 
  

Menurut standar akuntansi keuangan (2004:21.11), pengungkapan 
dividen meliputi : 

1. Jumlah dividen; 

2. Dividen per lembar saham; 

3. Bentuk dividen; 

4. Batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen; 

5. Hutang dividen; 

6. Hutang dividen per lembar saham; 

7. Pengumuman pembagian dividen, setelah tanggal neraca, sebelum tanggal 
Pendapat Akuntan Independen; 

8. Jumlah kapitalisasi dividen saham dan pecah-saham, perlembar dan jumlah 
keseluruhan; dan 

9. Laba per saham perlu disaji ulang (restated) berdasarkan jumlah saham yang 
setara setelah pecah-saham agar dapat diperbandingkan. 

 

2.6 Variabel Keuangan 

Pengertian variabel menurut Sujana Ismaya (2005) seperti yang dikutip 

dalam “Kamus Akuntansi” adalah sebagai berikut: 

“Variabel adalah lambang himpunan bilangan tertentu, yang sedang 

dipersoalkan. Dalam himpunan bilangan y=2+5x, x merupakan lambang bagi satu 

gugus bilangan yang sedang dipersoalkan”. 

Sedangkan pengertian variabel menurut Desi Anwar (2002) seperti yang 

dikutip dalam “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” adalah sebagai berikut: 



“Variabel adalah dapat berubah-ubah, berbeda-beda, bermacam-macam 
(tentang mutu, harga dan sebagainya); sesuatu yang dapat berubah; faktor atau 
unsur yang ikut menentukan perubahan; satuan bahasa yang paling terpengaruh 
variasi social dan stilistis, dalam jangka panjang mudah berubah; (dikatakan) 
tentang kelas kata yang dapat menyatakan hubungan gramatikal dengan 
perubahan bentuk, dalam hal ini ialah kelas nomina, verba dan adjektiva”. 

Pengertian keuangan menurut Bill Nikholaus-Fanuel (2007) seperti yang 

dikutip dalam “Accounting Dictionary” adalah sebagai berikut: 

“(1) Hal yang menyangkut uang; yang menangani urusan uang, (2) 

Pengetahuan teori dan praktek mengenai keuangan yang mencakup uang 

kredit, perbankan, sekuritas dan lain-lain”. 

Sedangkan penelitian ini  berfokus pada variabel keuangan yang bersifat 

internal yaitu return on equity (ROE), pertumbuhan earning pershare, likuiditas, 

rasio hutang dan dividen periode sebelumnya.  

 

2.6.1 Pengaruh pertumbuhan laba per saham (earning pershare) terhadap 

pembayaran dividen saat ini. 

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan 

biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laba yang diperoleh 

perusahaan disajikan dalam laporan laba rugi dalam bentuk pendapatan per 

lembar saham (earning pershare). Menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2001:127): 

“Dividen merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang 

didistribusikan kepada pemegang saham, atas persetujuan RUPS.”  

Dengan demikian laba perusahaan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi besar-kecilnya jumlah dividen yang dibagikan. Apabila laba yang 

diperoleh perusahaan meningkat, ada kemungkinan dividen yang akan dibayarkan 

juga meningkat. 

 

2.6.2 Pengaruh dividen periode lalu terhadap pembayaran dividen saat ini. 

Bagi investor pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator 

prospek perusahaan yang stabil pula, dengan demikian risiko perusahaan juga 

relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen tidak 



stabil. Karena itu, perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan dividen dari 

tahun ke tahun. Hal ini tentunya akan membuat kepercayaan investor terhadap 

image perusahaan bertambah. 

 

2.6.3 Pengaruh likuiditas perusahaan terhadap pembayaran dividen. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk setiap saat menyediakan 

alat-alat pembayaran yang diperlukan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya 

yang sudah jatuh tempo. Setiap rasio mempunyai ketajaman likuiditas yang 

berbeda. Ukuran likuiditas diukur dengan cash ratio karena ukurannya lebih tajam 

dibandingkan current ratio.  

Cash ratio tidak memasukkan persediaan dan piutang sebagai 

komponennya, karena pada perusahaan-perusahaan tertentu sangat sulit untuk 

mengkonversi persediaan dan piutang menjadi kas, sehingga dianggap kurang 

likuid. Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham merupakan aktivitas 

cash outflow. Sehingga memerlukan uang tunai yang tidak sedikit. Cash ratio 

merupakan salah satu ukuran dari liquidity ratio yang merupakan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah kas dan 

setara kas yang dimiliki perusahaan. Posisi kas ini merupakan suatu alat analisis 

yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat keputusan mengenai kebijakan 

dividen. Pembayaran dividen merupakan arus kas keluar, sehingga makin kuat 

posisi kas perusahaan, berarti semakin besar kemampuan untuk membayar 

dividen. Bukan hanya karena saldo laba tidak mencerminkan likuiditas 

perusahaan, namun ada bantuan-bantuan tertentu terhadap penggunaan current 

earnings untuk menghitung tingkat likuiditas perusahaan.  Perusahaan 

berkembang yang menghasilkan keuntungan besar mungkin memiliki posisi kas 

yang tidak bagus. Seiring dengan peningkatan nilai pada penjualan dan laba, ada 

fakta di balik peningkatan ini yang menunjukkan bahwa piutang dan persediaan 

juga meningkat. Hal ini akan mengakibatkan kas masuk dari operasi akan 

mengalami penurunan. 

 

 



2.6.4 Pengaruh rasio hutang terhadap pembayaran dividen 

Leverage ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara dana 

yang disediakan pemilik dengan dana yang berasal dari kreditur, atau dengan kata 

lain leverage mengukur seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang 

dibelanjai dengan hutang. 

Rasio yang akan digunakan sebagai bagian dari rasio leverage ini adalah 

Debt to equity ratio. Rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang 

perusahaan terhadap modal. Debt to equity ratio mengukur keseimbangan 

proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan. Dengan demikian, debt to equity ratio ini juga dapat memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat 

dilihat tingkat resiko tak tertagih suatu hutang. Semakin tinggi rasio ini maka 

modal internal perusahaan akan semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. 

Kondisi yang ideal adalah besarnya hutang tidak boleh lebih besar dari modal 

internal agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Apabila perusahaan menetapkan 

bahwa pelunasan hutangnya akan diambil dari saldo laba, berarti perusahaan 

harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. 

Sehingga hanya sebagian kecil saja dari pendapatan yang dapat dibayarkan 

sebagai dividen. Dengan kata lain, perusahaan harus menetapkan dividend payout 

yang rendah. 

 

2.6.5 Pengaruh tingkat pengembalian ekuitas terhadap pembayaran 

dividen. 

Return on equity ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang 

menjadi hak pemilik modal sendiri. Semakin besar keuntungan yang diperoleh 

perusahaan maka semakin besar pula hak atas modal para pemegang sahamnya 

untuk mendapatkan dividen.  

Return on equity mengukur keberhasilan perusahaan menghasilkan laba 

yang akan bermanfaat bagi para pemegang saham biasa, setelah memperhitungkan 

biaya bunga dan dividen pemegang saham preferen. Semakin tinggi return atau 

keuntungan perusahaan maka semakin baik posisi pemilik perusahaan. Hanafi 



(2006) menyatakan dalam penelitiannya bahwa return on equity sebagai ukuran 

profitabilitas, mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 

yang diwakili dengan dividend payout ratio. 

 

 

 


