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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tantangan perekonomian Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada

persiapan berlangsungnya pasar bebas dengan pelaku ekonomi yang dikenal

dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA terdiri dari 10 negara

anggota ASEAN dan Indonesia termasuk di dalamnya. MEA bertujuan untuk

memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi negara-negara anggota ASEAN

dengan menghapuskan pungutan-pungutan ekspor impor seperti: quota, sehingga

memudahkan aliran barang, jasa, tenaga kerja, serta aliran investasi yang keluar

masuk di suatu negara (National Geographic Indonesia, 2014).

Fenomena tersebut akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia

khususnya minat investor terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia juga akan

berdampak pada kegiatan operasional serta kinerja keuangan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan mempertahankan laba (Murni, 2015).

Kinerja keuangan sebuah perusahaan disajikan dalam satu laporan keuangan

yang berisi informasi keuangan perusahaan pada satu periode. Informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan sangat penting karena informasi tersebut

digunakan investor sebagai salah satu pengguna eksternal laporan keuangan dalam

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1

tahun 2013 terdiri dari; laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laba rugi
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komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan (IAI, 2013).

Laporan arus kas merupakan salah satu bagian penting dari laporan keuangan

secara keseluruhan. Laporan arus menyajikan penerimaan dan penggunaan kas

fisik yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

dalam satu periode pelaporan (IAI, 2009).

Laporan arus kas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan secara keseluruhan untuk mengisi kesenjangan informasi dari laporan

neraca, laporan laba rugi, dan laporan saldo laba yaitu dalam hal menilai

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan kas. Laporan arus kas merupakan

salah satu informasi yang mendapatkan perhatian para investor (Wild dan

Subramanyam, 2013).

Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, laporan arus

kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk

mengevaluasi perubahan dalam asset bersih perusahaan, struktur keuangan

(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta

waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahaan keadaan dan peluang.

Selain itu, laporan arus kas juga dapat menginformasikan kemampuan perusahaan

dalam melunasi hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang

juga pembayaran dividen tunai (Wild dan Subramanyam, 2013).
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Menurut Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2, pelaporan arus

kas diwajibkan pertanggal 1 Januari 1995 untuk semua perusahaan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan dengan tujuan memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan

setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (financing) selama satu periode

akuntansi (IAI, 2013).

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan

mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu

periode. Untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas melaporkan (1) kas yang

mempengaruhi operasi selama satu periode, (2) transaksi investasi, (3) transaksi

pembiayaan, (4) kenaikan atau penurunan bersih  kas selama satu periode.

Pelaporan sumber, tujuan pemakaian, dan kenaikan atau penurunan bersih kas

dapat membantu investor, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk mengetahui

kondisi kas dan setara kas perusahaan (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2007).

Pemegang saham sebagai investor mengharapkan adanya nilai tambah atau

imbal hasil akibat investasi (penanaman modal) pada perusahaan tersebut, berupa

dividen tunai serta tingkat pertumbuhan dividen tunai itu sendiri. Pembagian

dividen tunai bagi pihak manajemen merupakan suatu bukti penciptaan nilai

tambah perusahaan dan sebuah pencapaian kinerja. Hal ini mendorong

manajemen perusahaan agar mampu menentukan tingkat pembagian dividen tunai

melalui kebijakan pembagian dividen tunai yang baik. Umumnya kebijakan ini
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menggunakan indikator laba bersih (net income) sebagai kemampuan perusahaan

membayar dividen. Namun, baik manajemen maupun pemegang saham harus

mempertimbangkan beberapa faktor seperti, ketersediaan kas, ekspansi usaha, dan

kebijakan perusahaan dalam pelunasan kewajiban perusahaan kepada pihak

eksternal lainnya (Keown dkk, 2010).

Perusahaan pasti meraih laba. Laba tersebut kemudian dapat di re-

investasikan dalam aset operasi, digunakan untuk membeli sekuritas, digunakan

untuk melunasi utang, atau dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian

dividen sangat bergantung pada kebijakan dividen yang dimiliki masing-masing

perusahaan. Ketika menetapkan suatu kebijakan dividen, satu ukuran tidak bisa

dipakai untuk semua kebijakan (Brigham dan Houston, 2001).

Fakta dasar bahwa perusahaan memperlihatkan laba ditahan yang besar dalam

neraca tidak menunjukkan kas yang tersedia untuk pembayaran dividen. Posisi

aset likuid perusahaan saat ini termasuk kas, pada dasarnya tergantung pada

besarnya laba ditahan. Secara historis, perusahaan dengan laba ditahan yang besar

telah sukses menghasilkan kas dari operasi. Namun dana ini biasanya

diinvestasikan kembali dalam perusahaan dalam jangka pendek atau digunakan

untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Maka, perusahaan bisa sangat

menguntungkan dan masih kekurangan kas. Karena dividen dibayar dalam bentuk

kas, dan bukan dengan laba ditahan, perusahaan harus memiliki kas untuk

pembayaran dividen. Dari sini, posisi likuiditas punya tanggungan langsung

terhadap kemampuannya membayar dividen (Keown dkk, 2010).
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Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai

dengan proporsi kepemilikan investor atas kelompok modal tertentu (IAI, 2012).

Pasar modal di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, merupakan

sarana pertemuan antara perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dengan

para investor yang mempunyai kelebihan dana dan berminat menggunakan dana

tersebut untuk diinvestasikan dengan membeli saham pada perusahaan-perusahaan

yang dapat memberikan keuntungan baginya dalam bentuk dividen. Perusahaan-

perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia memiliki kredibilitas

dan standar pelaporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, pelaporan keuangan

perusahaan menjadi acuan para calon investor dalam pengambilan keputusan

untuk berinvestasi, melalui analisis kinerja dan kondisi perusahaan serta informasi

yang berkaitan dengan aktivitas operasi pada periode tertentu (idx.co.id, 2015).

Close Up Media (2013), menguraikan: "We believe our long-term record of

paying a cash dividend highlights the strength of our balance sheet, our solid

sales and earnings performance in fiscal 2013 and our excellent cash flow from

operations." Artikel yang penulis dapatkan dari ProQuest tersebut menyajikan

perkembangan pembagian dividen tunai sebuah perusahaan kepada investornya.

Direktur operasional Span-America Medical System menjelaskan optimismenya

atas pembayaran dividen tunai dengan kekuatan finansial perusahaan tersebut

melalui arus kas.

Close Up Media (2012) juga menguraikan kekuatan arus kas terhadap

pembagian dividen tunai: "The Company's profitability has generated cash from



6

operations that exceeds the Company's capital spending requirements, and the

Company remains debt-free. We believe that utilizing some of this excess cash

flow to pay a higher rate of cash dividends is in the best interests of our

shareholders”. Kelebihan ketersediaan kas pada The Female Health Company

akan mampu meningkatkan pembagian dividen tunai pada para pemegang

sahamnya pada tahun-tahun mendatang.

Wulandari dan Sukartha (2015) mengamati kemampuan informasi laba dan

arus kas dalam memprediksi dividen di Bursa Efek Indonesia, dengan purposive

sampling sebanyak 159 perusahaan dengan 393 pengamatan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan laba dan arus kas

operasi dalam memprediksi dividen. Hasil penelitian ini memberikan pandangan

bahwa arus kas dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memprediksi dividen.

Artikel dan hasil penelitian tersebut memperkuat teori yang diungkapkan oleh

Keown dkk (2010) yang menyatakan bahwa dividen dibayar dalam bentuk kas,

dan bukan dengan laba ditahan, perusahaan harus memiliki kas untuk pembayaran

dividen. Pembayaran dividen tunai sangat bergantung pada kekuatan arus kas dan

ketersediaan kas serta kebijakan dividen.

Namun, penelitian lain menyatakan hasil yang berbeda. Pengamatan atas

pengaruh arus kas terhadap pembagian dividen tunai menunjukkan hasil bahwa

arus kas secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembagian

dividen tunai. Penelitian-peneltian tersebut adalah :
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Pengamatan Ronosulistyo (2008) mengenai pengaruh arus kas terhadap

pembagian dividen tunai pada enam perusahaan Indonesia terbaik versi The

Forbes Global 2000 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa

arus kas secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap pembagian dividen tunai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

tingkat hubungan antara arus kas secara keseluruhan terhadap pembagian dividen

tunai sangat rendah dan bersifat berbanding terbalik atau berlawanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggada (2010) pada 12 (duabelas)

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia

dengan menggunakan 5 (lima) sampel perusahaan dengan kriteria tertentu juga

memberikan hasil yang sama. Namun, penelitian ini menyatakan bahwa hubungan

antara arus kas terhadap pembagian dividen tunai berbanding lurus atau positif.

Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 adalah 45 (empat puluh lima)

perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid

serta memiliki nilai kapitalisasi yang besar yang merupakan indikator likuiditas.

Pemilihan saham-saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 harus

wajar, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mempunyai komite penasehat yang

terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas dan Profesional di bidang pasar

modal. Pemilihan ini ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Bursa Efek

Indonesia melalui pengumuman saham yang masuk dan keluar dalam

penghitungan indeks LQ45. Tujuan indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG

dan khususnya untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi
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analisis keuangan, manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya

dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan

(Indonesia Stock Exchange, 2013).

Penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari laporan keuangan

perusahaan yang terdaftar dalam  indeks LQ45 yang diperoleh dari Bursa Efek

Indonesia (idx.co.id). Data yang digunakan adalah laporan arus kas yang berakhir

pada Desember 2011 sampai dengan Desember 2013. Pada periode ini laporan

arus kas perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan adanya kenaikan dan/atau

penurunan arus kas yang tidak berbanding proporsional dengan kenaikan dan/atau

penurunan pembagian dividen tunai. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan arus

kas tidak selalu mempengaruhi pembayaran dividen tunai.

Berikut adalah tabel yang berisikan jumlah kas perusahaan dan pembagian

dividen tunai yang bersumber dari 66 (enam  puluh enam) laporan keuangan yang

berakhir pada 31 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 dari 22 (dua

puluh dua) perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 dan bertahan selama 6

(enam) periode (Agustus 2011 sampai dengan Agustus 2013), sebagai bukti

empiris atas pengaruh arus kas terhadap pembagian dividen tunai.
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TABEL 1.1
JUMLAH KAS PERUSAHAAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

NO KODE
PERUSAHAAN

NAMA
PERUSAHAAN TAHUN

LAPORAN ARUS KAS DALAM RIBUAN RUPIAH
PEROLEHAN

DARI
OPERASI

PENGGUNAAN
INVESTASI

PENGGUNAAN
PENDANAAN

KENAIKAN
(PENURUNAN)

KAS

JUMLAH KAS
DI AKHIR

TAHUN

PEMBAGIAN
DIVIDEN

TUNAI

1 AALI
ASTRA AGRO
LESTARI, Tbk

2011 3,162,475,000 (2,026,977,000) (1,537,968,000) (402,470,000) 838,190,000 (1,532,174,000)

2012 2,609,511,000 (2,630,545,000) (593,915,000) (614,949,000) 227,769,000 (1,514,184,000)

2013 3,156,531,000 (2,869,835,000) 178,607,000 465,303,000 709,090,000 (1,033,693,000)

2 LSIP

PP LONDON
SUMATRA
INDONESIA,
Tbk

2011 1,736,347,000 (420,884,000) (408,728,000) 906,735,000 2,063,982,000 (416,016,000)

2012 1,413,366,000 (1,023,086,000) (681,807,000) (291,527,000) 1,799,137,000 (682,086,000)

2013 1,251,562,000 (1,350,460,000) (458,110,000) (557,008,000) 1,401,395,000 (450,177,000)

3 ASII
ASTRA
INTERNASION
AL, Tbk

2011 10,011,000,000 (9,345,000,000) 5,382,000,000 6,048,000,000 13,163,000,000 (8,191,000,000)

2012 8,932,000,000 (9,437,000,000) (1,927,000,000) (2,432,000,000) 10,909,000,000 (9,768,000,000)

2013 21,250,000,000 (8,306,000,000) (6,665,000,000) 6,279,000,000 18,555,000,000 (10,017,000,000)

4 CPIN

CHAROEN
POKPHAND
INDONESIA,
Tbk

2011 1,094,134,000 (1,453,640,000) (79,767,000) (439,273,000) 876,198,000 (655,063,000)

2012 1,689,376,000 (1,772,354,000) 142,630,000 59,652,000 954,694,000 (693,878,000)

2013 2,061,273,000 (2,155,498,000) 220,321,000 126,096,000 1,146,852,000 (754,362,000)

5 INTP
INDOCEMENT
TUNGGAL
PRAKASA, Tbk

2011 3,883,711,000 (504,789,000) (1,190,000,000) 2,179,697,000 6,864,567,000 (967,786,000)

2012 5,674,822,000 (959,008,000) (1,126,361,000) 3,609,559,000 10,474,126,000 (1,078,354,000)

2013 5,419,268,000 (2,005,318,000) (1,707,042,000) 2,121,061,000 12,595,187,000 (1,658,442,000)

6 SMGR
SEMEN
GRESIK
(Persero), Tbk

2011 4,415,753,320 (4,295,179,378) (409,206,583) (288,632,641) 3,375,645,424 (1,485,260,454)

2012 5,591,864,816 (4,774,273,945) (1,171,111,599) (353,520,728) 3,022,124,696 (1,976,042,846)

2013 6,047,147,495 (2,675,188,649) (2,323,590,671) 1,048,368,175 4,070,492,871 (2,211,365,058)
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TABEL 1.1
JUMLAH KAS PERUSAHAAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

(Lanjutan)

NO
KODE

PERUSAHAAN
NAMA

PERUSAHAAN TAHUN

LAPORAN ARUS KAS DALAM RIBUAN RUPIAH
PEROLEHAN

DARI
OPERASI

PENGGUNAAN
INVESTASI

PENGGUNAAN
PENDANAAN

KENAIKAN
(PENURUNAN)

KAS

JUMLAH KAS
DI AKHIR

TAHUN

PEMBAGIAN
DIVIDEN

TUNAI

8 ICBP
INDOFOOD

CBP SUKSES
MAKMUR, Tbk

2011 2,174,427,000 (547,827,000) (548,384,000) 1,080,468,000 4,377,793,000 (716,457,000)

2012 3,053,526,000 (1,507,238,000) (592,602,000) 977,842,000 5,361,775,000 (1,017,567,000)

2013 1,993,496,000 (2,378,918,000) 207,792,000 16,913,000 5,378,688,000 (1,116,480,000)

7 GGRM
GUDANG

GARAM, Tbk

2011 (90,307,000) (1,813,859,000) 1,122,550,000 (784,678,000) 130,917,000 (1,727,450,000)

2012 3,953,574,000 (3,754,694,000) 236,074,000 440,532,000 571,449,000 (1,981,627,000)

2013 2,472,971,000 (5,635,456,000) 3,726,626,000 603,868,000 1,175,317,000 (1,571,975,000)

9 INDF
INDOFOOD

SUKSES
MAKMUR, Tbk

2011 4,976,035,000 (3,105,675,000) 782,067,000 2,676,850,000 13,012,337,000 (1,513,483,000)

2012 7,419,046,000 (5,093,117,000) (2,308,723,000) 208,148,000 13,220,485,000 (2,139,678,000)

2013 6,928,790,000 (14,401,832,000) 6,790,594,000 298,225,000 13,518,710,000 (2,176,776,000)

10 KLBF
KALBE

FARMA, Tbk

2011 1,473,495,223 (630,953,593) (406,975,292) 435,566,337 2,289,700,859 (557,461,571)

2012 1,376,343,990 (914,531,718) (921,268,618) (459,456,347) 1,829,015,133 (916,043,088)

2013 927,163,654 (882,146,088) (613,320,636) (568,303,070) 1,356,186,110 (900,693,451)

11 UNVR
UNILEVER

INDONESIA,
Tbk

2011 5,458,478,000 (1,429,740,000) (4,010,747,000) 17,991,000 336,143,000 (4,519,907,000)

2012 5,191,646,000 (1,102,030,000) (4,196,937,000) (107,321,000) 229,690,000 (4,537,777,000)

2013 6,241,679,000 (1,129,148,000) (5,121,735,000) (9,204,000) 261,202,000 (5,058,527,000)

12 BBCA
BANK

CENTRAL
ASIA, Tbk

2011 (38,270,667,000) 3,996,795,000 (2,411,110,000) (36,684,982,000) 49,176,049,000 (2,765,455,000)

2012 27,715,044,000 2,052,255,000 (1,300,874,000) 28,466,425,000 76,894,602,000 (2,769,413,000)

2013 (4,189,827,000) (4,612,390,000) 83,951,000 (8,718,266,000) 67,156,327,000 (2,859,981,000)
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TABEL 1.1
JUMLAH KAS PERUSAHAAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

(Lanjutan)

NO
KODE

PERUSAHAAN
NAMA

PERUSAHAAN TAHUN

LAPORAN ARUS KAS DALAM RIBUAN RUPIAH
PEROLEHAN

DARI
OPERASI

PENGGUNAAN
INVESTASI

PENGGUNAAN
PENDANAAN

KENAIKAN
(PENURUNAN)

KAS

JUMLAH KAS
DI AKHIR

TAHUN

PEMBAGIAN
DIVIDEN

TUNAI

13 BBNI

BANK
NEGARA

INDONESIA
(Persero), Tbk

2011 15,384,156,000 (1,856,383,000) 695,161,000 14,222,934,000 63,082,192,000 (1,230,512,000)

2012 6,948,459,000 (4,479,197,000) 3,067,078,000 5,536,340,000 68,618,532,000 (1,165,181,000)

2013 (5,006,646,000) (12,569,113,000) 9,984,640,000 (7,591,119,000) 61,060,610,000 (2,113,844,000)

14 BBRI

BANK
RAKYAT

INDONESIA
(Persero), Tbk

2011 15,668,082,000 (10,670,379,000) 466,315,000 5,464,018,000 133,022,240,000 (2,294,477,000)

2012 (1,995,693,000) (5,714,204,000) (5,951,467,000) (13,661,364,000) 119,371,406,000 (3,016,590,000)

2013 4,399,086,000 (12,377,189,000) (2,579,081,000) (10,557,184,000) 108,818,591,000 (5,554,064,000)

15 BDMN

BANK
DANAMON
INDONESIA,

Tbk

2011 (8,762,571,000) 1,760,110,000 11,267,898,000 4,265,437,000 22,080,797,000 (1,074,568,000)

2012 (3,178,032,000) (3,378,453,000) 3,688,814,000 (2,867,671,000) 19,213,126,000 (1,058,210,000)

2013 3,533,128,000 (2,467,186,000) 3,419,528,000 4,485,470,000 24,518,596,000 (1,257,084,000)

16 BMRI
BANK

MANDIRI, Tbk

2011 20,440,640,000 98,592,000 14,820,020,000 35,359,252,000 108,653,748,000 (2,813,973,000)

2012 9,047,882,000 (1,546,381,000) (5,508,449,000) 1,993,052,000 111,503,789,000 (2,449,209,000)

2013 12,733,517,000 (12,561,665,000) 6,354,122,000 6,525,974,000 121,023,158,000 (4,651,220,000)

17 EXCL
XL AXIATA,

Tbk

2011 8,432,997,000 (6,683,125,000) (1,117,555,000) 632,317,000 998,113,000 (911,487,000)

2012 8,985,420,000 (10,000,557,000) 806,428,000 (208,709,000) 791,805,000 (1,107,402,000)

2013 7,166,911,000 (7,981,192,000) 1,323,716,000 509,435,000 1,317,996,000 (1,152,156,000)

18 JSMR
JASA MARGA
(Persero), Tbk

2011 1,785,731,479 (2,239,514,260) 206,200,907 (247,581,874) 3,764,008,591 (716,098,603)

2012 1,931,728,228 (2,804,736,442) 1,411,382,110 538,373,896 4,302,382,487 (535,784,961)

2013 2,085,831,530 (4,463,026,850) 1,588,874,168 (788,321,152) 3,514,061,335 (640,836,088)
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TABEL 1.1
JUMLAH KAS PERUSAHAAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

(Lanjutan)

NO
KODE

PERUSAHAAN
NAMA

PERUSAHAAN TAHUN

LAPORAN ARUS KAS DALAM RIBUAN RUPIAH
PEROLEHAN

DARI
OPERASI

PENGGUNAAN
INVESTASI

PENGGUNAAN
PENDANAAN

KENAIKAN
(PENURUNAN)

KAS

JUMLAH KAS
DI AKHIR

TAHUN

PEMBAGIAN
DIVIDEN

TUNAI

19 TLKM

TELEKOMUNI
KASI

INDONESIA,
Tbk

2011 30,553,000,000 (14,505,000,000) (15,539,000,000) 509,000,000 9,634,000,000 (9,102,000,000)

2012 27,941,000,000 (11,311,000,000) (13,314,000,000) 3,316,000,000 13,118,000,000 (10,734,000,000)

2013 36,574,000,000 (22,702,000,000) (13,327,000,000) 545,000,000 14,696,000,000 (13,044,000,000)

20 PTBA

TAMBANG
BATUBARA

BUKIT ASAM
(Persero), Tbk

2011 3,601,898,000 (506,253,000) (1,357,240,000) 1,738,405,000 6,791,291,000 (1,281,751,000)

2012 2,214,213,000 (1,182,464,000) (1,893,815,000) (862,066,000) 5,917,034,000 (1,615,929,000)

2013 2,051,330,000 (1,324,238,000) (3,303,540,000) (2,576,448,000) 3,343,905,000 (1,600,596,000)

21 LPKR
LIPPO

KARAWACI,
Tbk

2011 374,527,460 (2,905,342,041) 1,037,745,192 (1,493,069,388) 2,174,560,697 (99,926,396)

2012 1,288,793,481 (1,704,447,425) 1,536,825,247 1,121,171,303 3,337,357,407 (185,768,034)

2013 (2,078,824,228) (580,321,132) 1,141,962,270 (1,517,183,090) 1,855,051,780 (288,205,678)

22 UNTR
UNITED

TRACTORS,
Tbk

2011 10,440,274,000 (7,664,971,000) 2,832,468,000 5,607,771,000 7,135,386,000 (1,697,214,000)

2012 6,306,434,000 (6,122,135,000) (3,469,953,000) (3,285,654,000) 3,995,265,000 (2,463,844,000)

2013 12,219,782,000 (3,497,071,000) (5,308,775,000) 3,413,936,000 7,935,870,000 (2,174,398,000)

Sumber : Laporan arus kas perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013
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Tabel diatas menunjukkan bahwa, PT Astra Agro Lestari Tbk mengalami

penurunan jumlah arus kas sebesar Rp. 402.470.000.000,- dan Rp.

614.949.000.000,- pada tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah kas tersedia pada

akhir tahun masing-masing sebesar Rp. 838.190.000.000 ,- dan Rp.

227.769.000.000,- serta membagikan dividen tunainya sebesar Rp.

1.532.174.000.000,- dan Rp. 1.514.184.000.000,-. Selisih penurunan arus kas dari

tahun 2011 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 212.479.000.000,- dengan selisih

penurunan jumlah pembagian dividen tunai sebesar Rp. 17.990.000.000,- pada

tahun yang sama. Sedangkan pada tahun 2013, PT Astra Agro Lestari Tbk

mengalami kenaikan jumlah arus kas sebesar Rp. 465.303.000.000,- dengan

ketersediaan kas sebesar Rp. 709.090.000.000,- . Namun, pembagian dividen

tunai justru mengalami penurunan sebesar Rp. 480.491.000.000,- dari tahun

sebelumnya.

Berbeda dengan PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Unilever memperoleh

kenaikan jumlah arus kas pada tahun 2011 sebesar Rp. 17.991.000.000-, dengan

ketersediaan kas sebesar Rp. 336.143.000.000,- dan pembagian dividen Rp.

4.519.907.000.000,-. Pada tahun 2012 PT Unilever Tbk mengalami penurunan

jumlah arus kas sebesar Rp. 107.321.000.000,- dengan ketersediaan kas sebesar

Rp. 229.690.000.000,- serta pembagian dividen Rp. 4.537.777.000.000,-. Lalu

pada tahun 2013 jumlah arus kas PT Unilever mengalami kenaikan sebesar Rp.

98.1170.000.000,- menjadi Rp. 9.204.000.000,- dengan ketersediaan kas sebesar
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Rp. 261.202.000.000,- serta pembagian dividen tunai sebesar Rp.

5.058.527.000.000,-.

Uraian diatas adalah 2 (dua) contoh perusahaan LQ45 yang diambil secara

random dan merupakan bagian dari objek penelitian ini. Data pada tabel

menunjukkan bahwa antara arus kas dan pembayaran dividen tunai memberikan

kesimpulan yang tidak berbanding lurus. Ketika arus kas mengalami kenaikan

pada tahun berjalan, tidak selamanya perusahaan meningkatkan pembayaran

dividen pada tahun berikutnya. Begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan

mengalami penurunan jumlah arus kas dan ketersediaan kas, perusahaan bisa saja

meningkatkan jumlah pembagian dividen tunai pada para pemegang sahamnya.

Hal ini membuktikan bahwa kenaikan atau penurunan arus kas tidak selalu dapat

mempengaruhi tingkat pembagian dividen tunai kepada pemegang saham. Namun

secara keseluruhan, berdasarkan tabel diatas dan fenomena yang ada

menunjukkan bahwa arus kas dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap

pembagian dividen tunai.

Dari uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

menindaklanjuti saran dari peneliti sebelumnya dengan menggunakan objek

penelitian pada perusahaan yang paling diminati para pemegang saham dan calon

pemegang saham yaitu dengan melakukan penelitian pada perusahaan yang

terdaftar dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia dengan judul “Pengaruh

Laporan Arus Kas terhadap Pembagian Dividen Tunai (pada Perusahaan
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yang Terdaftar Tetap dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-

2013)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana gambaran laporan arus kas dan pembagian dividen tunai pada

perusahaan yang terdaftar tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia

2011-2013?

2. Bagaimana pengaruh laporan arus kas secara keseluruhan terhadap

pembagian dividen tunai pada perusahaan yang terdaftar tetap dalam

indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013?

3. Bagaimana pengaruh masing-masing komponen laporan arus kas terhadap

pembagian dividen tunai pada perusahaan yang terdaftar tetap dalam

indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran laporan arus kas dan pembagian

dividen tunai pada perusahaan yang terdaftar tetap dalam indeks LQ45

Bursa Efek Indonesia 2011-2013.
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh laporan arus kas secara

keseluruhan terhadap pembagian dividen tunai pada perusahaan yang

terdaftar tetap dalam indeks Bursa Efek Indonesia LQ45 2011-2013.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing komponen laporan

arus kas terhadap pembagian dividen tunai pada perusahaan yang terdaftar

tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang

diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis laporan

arus kas dan pengaruhnya terhadap pembagian dividen tunai.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam

merumuskan pembagian dividen serta tindakan-tindakan selanjutnya

sehubungan dengan penggunaan analisis laporan keuangan, khususnya

laporan arus kas.

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

informasi mengenai kegunaan laporan arus kas yang dapat dijadikan

pedoman untuk menilai potensi perusahaan sehingga dapat digunakan

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi.
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4. Bagi pihak lain, sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan untuk

penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan bagi yang berminat

dalam bidang yang serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id

dan Pustakaloka Universitas Widyatama di Jl. Cikutra No. 204A Bandung,

sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian ini diperkirakan dimulai pada

bulan Februari 2015 sampai dengan November 2015.


