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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Melalui PSAK 1 (2013; paragraf 09), IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

mengungkapkan :

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

IAI juga mengungkapkan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka pencapaian tersebut, laporan

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

a) Asset;

b) Liabilitas;

c) Ekuitas;

d) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;

e) Kontribusi dari dab distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai

pemilik; dan

f) Arus kas
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Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas

laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi

arus kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian

diperolehnya kas dan setara kas (IAI, 2013).

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus

dilakukan secara konsisten kecuali dalam kondisi tertentu.

2.1.2 Laporan Arus Kas

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).

Dalam PSAK 2 (2009), penyajian laporan arus kas disebutkan bahwa

perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan yang

menyatakan bahwa laporan arus kas harus disajikan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan

keuangan. Persyaratan tersebut didukung dengan alasan bahwa pada dasarnya

sebuah perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi

kewajibanm dan membagikan dividen kepada investor (IAI, 2009).

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan

entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas ini sangat berguna
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untuk pengambilan keputusan terutama dalam menilai bagaimana perusahaan

mengelola dana dan keuangan  juga untuk menganalisis laporan keuangan (IAI,

2009).

Tujuan utama dari akuntansi, menurut FASB adalah menyediakan kepada

investor dan pihak lain, informasi yang berguna untuk menetapkan jumlah, waktu

dan ketidakpastian dari arus kas prospektif. Arus kas ini diasumsikan membentuk

dasar untuk mengestimasikan nilai pasar dari utang, ekuitas, dan instrument

keuangan lain yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Kas mendapatkan

kepentingannya dalam hubungan antara modal dan laba karena ia mencerminkan

daya beli yang dapat dialihkan segera dalam suatu pertukaran ekonomi kepada

setiap individu atau organisasi untuk kebutuhan khusus mereka dalam

memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dan tersedia dalam perekonomian

(Hendriksen dan Van Breda, 2000).

Dengan mengakui pentingnya arus kas, FASB mengharuskan penyajian

laporan arus kas dalam laporan tahunan. Laporan ini terdiri dari tiga bagian:

operasi, investasi, dan pendanaan (Hendriksen dan Van Breda, 2000 ).

2.1.2.1 Pengertian Laporan Arus Kas

Kieso, Weygand dan Warfield (2007; 1244) menjelaskan definisi dari

laporan arus kas atau statement of cash flow adalah :
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“Statement of cash flow is to provide information about an entity’s cash
receipt and cash payment during a period. The statement of cash flows
therefore reports cash receipt, cash payment, and net financing activities of
an enterprise during a period, in aformat that renconciles the beginning
and ending cash balances.”

Sedangkan Prastowo dan Juliaty (2002; 29) mengungkapkan :

“Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan
perubahan bersih kas, baik yang berasal dari aktivitas operasi, investasi
maupun pendanaan. Informasi tersebut dapat membantu menunjukkan
bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang melaporkan kerugian
tetap dapat membeli aset tetap atau membayar dividen.”

Menurut Warren, Reeve dan Fees (2005; 641), laporan arus kas atau

statement of cash flow adalah :

“A statement for a period a frim’s major cash inflows and outflows for a
period. It provides useful information about a firm’s ability to generate
cash from operations, maintain and expand it operation capacity, meet ini
financial obligations and pay dividends.”

Laporan arus kas melengkapi laporan keuangan perusahaan yang

informasinya terkandung dalam laporan laba rugi (income statement). Tujuan

dibuatnya laporan arus kas adalah untuk melaporkan keseluruhan kas masuk (cash

inflow) dan kas keluar (cash outflow) yang terjadi dalam aktivitas usaha

perusahaan yang meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas

pendanaan dalam satu periode akuntansi (Warren, Reeve dan Fees, 2005).

IAI dalam PSAK 2 (2009) menguraikan alasan sebuah entitas disyaratkan

untuk menyajikan laporan arus kas. Pengguna laporan keuangan entitas

berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan
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menggunakan kas dan setara kas. Pada dasarnya, entitas memerlukan kas dengan

alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas penghasil

pendapatan utama (revenue-producing activities). Entitas membutuhkan kas untuk

melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan dividen kepada

investor.

2.1.2.2 Konsep Dasar Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memenuhi salah satu dari tujuan pelaporan keuangan-

membantu pemakai menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa

depan.

Kieso, Weygand dan Warfield (2007) mengungkapkan konsep dasar laporan

arus kas bahwa neraca, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas pemegang saham

masing-masing menyajikan, dalam batas-batas tertentu dan terpisah-pisah,

informasi mengenai arus kas perusahaan selama satu periode. Konsep dasar

laporan arus kas yang diuraikan oleh Kieso, Weygand dan Warfield (2007)

diatas, mencerminkan pentingnya dan keterkaitan antaran laporan arus kas dengan

komponen laporan keuangan lainnya.

Sebagai contoh, laporan laba rugi menyediakan informasi mengenai sumber

daya, bukan hanya kas yang disediakan oleh operasi. Laporan ekuitas pemegang

saham memperlihatkan jumlah kas yang digunakan untuk membayar dividen atau

membeli saham treasury. Neraca komparatif mungkin saja menunjukkan aset apa

yang telah diperoleh atau dilepas perusahaan dan kewajiban apa yang telah terjadi
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atau dilikuidasi. Namun, tidak satupun dari ketiga laporan ini yang menyajikan

ikhtisar terinci mengenai semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber

dan penggunaan kas selama suatu periode (Kieso, Weygand dan Warfield, 2007).

Untuk memenuhi kebutuhan ini, FASB (Financial Accounting Standards

Board) mewajibkan entitas bisnis membuat laporan arus kas (statement of

cashflows atau cashflows statement) (FASB, 2007).

Konsep yang diuraikan FASB /Financial Accounting Standards Board

(2007) melalui Statements of Financial Accounting Concept pada CON 1 No. 38

adalah :

“People engage in investing, lending, and similar activities primarly to
increase their cash resources. The ultimate test of success (or failure) of
those activities is the extent to which they return more (or less) cash than
they cost. A successful investor or creditor receives not only a return of
investment but also a return on that investment (cash, goods, or services)
commensurate with the risk involved. Moreover, investment, credit and
similar decision normally involve choices between present cash and future
cash.

Investor, creditors, and others need information to help them from
rational expectation about those prospective cash receipts and assess the
risk that the amounts or timing of the receipts may differ from
expectations, including information that helps them assess prospective
cash flows to the enterprise in which they have insvested or to which they
have loaned funds.”

Munawir (2004) menguraikan sumber penerimaan kas (aliran kas masuk) dalam

suatu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari:
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1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aset tetap baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud (intangible assets); atau adanya penurunan aset

tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas.

2. Penjualan atau emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik

perusahaan dalam bentuk kas.

3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) maupun

jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik atau hutang jangka panjang

yang lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan

kas.

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aset lancar selain kas yang diimbangi

dengan adanya penerimaan kas; misalnya adanya penurunan piutang karena

penerimaan pembayaran piutang, berukurangnya persediaan barang dagangan

karena penjualan secara tunai, adanya penurunan surat berharga (efek) karena

penjualan dan sebagainya.

5. Adanya penerimaan kas yang berasal dari sewa, bunga atau dividen hasil

investasi, sumbangan atau hadiah maupun pengembalian kelebihan

pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya.

Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas (aliran kas keluar) berasal dari

transaksi-transaksi berikut:

1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun

jangka panjang serta adanya pembelian aset tetap lainnya.
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2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas

perusahaan oleh pemilik

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun jangka

panjang.

4. Pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasi yang

meliputi upah dan gaji, pembelian suplai kantor, pembayaran sewa, bunga,

premi asuransi, advertensi dan adanya persekot-persekot biaya maupun

persekot pembelian.

5. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen (bentuk pembagian laba lainnya

secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain sebagainya.

2.1.2.3 Kas dan Setara Kas

IAI mendefiniskan kas dan setara kas melalui PSAK 2 (2009; paragraf 05)

adalah sebagai berikut :

“Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand
deposits). 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 yang tidak
signifikan.”

Sedangkan Kieso, Weygant dan Warfield (2010; 1245) mendefinisikan kas

dan setara kas sebagai berikut :

“Cash, the most liquid of assets, is the standard medium of exchange and
the basis for measuring and accounting for all other items. Company
generally classify cash as a current asset. Cash consist of coin, currency
and available fund and deposit at the bank. Cash equivalents are short
term, highly liquid investments that are both (a) readily convertible to
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known amount of cash, and (b) so near their maturity that they present in
significant risk of changes on interest rates.”

Stice, Stice and Skousen (2010; 223) mengungkapkan pengertian setara kas

sebagai berikut :

“A cash equivalent is a short term, highly liquid investment that can be
converted easily into cash”.

Kas pada umumnya terdiri atas mata uang dan giro atau demand deposit

(uang yang tersedia untuk memenuhi permintaan di institusi keuangan) dan setara

kas merupakan aset lancar yang paling likuid dan memiliki risiko perubahan nilai

yang tidak signifikan.

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan

mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu

periode (Kieso, Weygand dan Warfield, 2007).

IAI melalui PSAK 2 (Revisi 2009; paragraf 03) menguraikan manfaat

informasi arus kas sebagai berikut :

“Manfaat informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan
entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan
pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan
nilai kinerja arus kas masa depan dari berbagai entitas.

Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja
operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan pengaruh
penggunaan perlakuan akuntansi berbeda terhadap transaksi dan
peristiwa yang sama.”
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Kieso, Weygand dan Warfield (2010; 1244) menekankan kegunaan

informasi arus kas sebagai berikut :

“The information on statement of cash flows should help investor, creditor,
and other assess the following:
1. The entity’s ability to generate future cash flow
2. The entity’s ability to pay dividends and meet obligation
3. The reasons for the difference between net income and net cash flow

from operating activities
4. The cash and non-cash onvesting and financing transactions during

period.”

Tujuan dan manfaat laporan arus kas adalah memberikan informasi yang

relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang berguna

untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas yang

disajikan untuk kebutuhan para pengguna laporan keuangan.

2.1.2.5 Pelaporan Arus Kas

Pelaporan arus kas memerlukan unsur-unsur perhitungan dan penyesuaian

yang terdapat pada neraca dan laporan laba rugi yang mempengaruhi kas dan

didasarkan pada aktivitasnya.

Kieso, Weygandt dan Warfield (2007) mengungkapkan informasi untuk

membuat laporan arus kas biasanya berasal dari neraca komparatif, laporan laba

rugi periode berjalan, dan data transaksi terpilih. Pelaporan arus kas dari sumber-

sumber ini melibatkan langkah-langkah berikut :

a. Penentuan kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam

operasi.
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b. Penentuan kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas

investasi dan pembiayaan.

c. Penentuan perubahan (kenaikan atau penurunan) kas selama periode

berjalan.

d. Rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir

Dalam PSAK 2 (2009), persyaratan utama dalam pelaporan arus kas adalah

laporan arus kas harus menyajikan penerimaan (arus kas masuk) dan pengeluaran

(arus kas keluar), menjelaskan perubahan-perubahan pada kas dan setara kas dan

mengungkapkan transaksi-transaksi yang signifikan yang tidak mempengaruhi

kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

2.1.2.6 Klasifikasi Arus Kas

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas memberikan informasi yang

memungkinkan pengguna untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap

posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi

tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara ketiga

aktivitas tersebut (IAI, 2009).

Melalui PSAK 2 (2009), IAI menjelaskan :

“Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”.

Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat
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meliputi beberapa arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu

aktivitas. Misalnya, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok pinjaman dan

bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan

unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan (IAI, 2009).

2.1.2.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah arus kas yang berasal 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, melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber

pendanaan dari luar. Informasi tentang unsur tertentu arus kas historis, bersama

dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan

(IAI, 2009).

Arus kas aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama

pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari

transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto.

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :

a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;

b) Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain;

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;

d) Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
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e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan

premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain;

f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari

aktivitas pendanaan dan investasi; dan

g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan

diperdagangkan atau diperjualbelikan (dealing) (IAI, 2009).

PSAK 2 (2009) menjelaskan bahwa entitas harus melaporkan arus kas dari

aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut:

1. Metode langsung.

Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan

pengeluaran kas bruto diungkapkan. Melalui PSAK 2 (2009), IAI menganjurkan

untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode

langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi

arus kas di masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tak langsung.

Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan dan

pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari :

a) Catatan akuntansi entitas

b) Dengan menyesuaikan pendapatan, harga pokok penjualan dari pos-pos lain

dalam laporan laba-rugi komprehensif untuk :
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(i) perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode

berjalan;

(ii) pos bukan kas lain; dan

(iii) pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

2. Metode tidak langsung

Dengan metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi

pengaruh dari transaksi nonkas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau

pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur

penghasilan atau beban yang terkait dengan arus kas investasi atau pendanaan

(IAI, 2009).

Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan

dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh:

a) perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode

berjalan;

b) pos nonkas, seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, keuntungan dan

kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi

yang belum didistribusikan; dan

c) semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Informasi dalam laporan arus kas aktivitas operasi perusahaan digunakan

investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung

jawab keuangannya, karena keberadaan kas dinilai dapat memenuhi tanggung
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jawab keuangan tersebut. Arus kas masuk dari aktivitas operasi mengindikasikan

situasi positif dalam perusahaan, sementara pengeluaran kas yang terjadi dalam

aktivitas operasi dapat mengindikasikan situasi negatif yang potensial dalam

perusahaan (IAI, 2009).

Metode tidak langsung memiliki keunggulan utama yaitu karena metode ini

memperlihatkan perbedaan antara income dan arus kas dari aktivitas operasi (IAI,

2009).

2.1.2.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Stice, Stice dan Skousen (2010; 225) menjelaskan aktivitas utama dari

aktivitas investasi :

“The primary investing activities are the purchase and sale of land,
buildings, equipment, and other assets not generally held for resale. In
addition, investing activities include the purchase and sale of financial
instruments not intended for trading purpose, as well as the making and
collecting of loans”.

PSAK 2 (2009) menguraikan pengungkapan terpisah arus kas yang berasal

dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mencerminkan

pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas

yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

a) Pembayaran kas untuk membeli asset tetap, asset tidak berwujud, dan asset

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan

asset tetap yang dibangun sendiri;
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b) Penerimaan kas dari penjualan asset tetap, asset tidak berwujud, dan asset

jangka panjang lain;

c) Pembayaran kas untuk membeli instrument utang atau instrument ekuitas

entitas lain dan kepemilikian dalam ventura bersama (selain pembayaran kas

untuk instrument yang dianggap setara kas atau instrument yang dimiliki

untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan);

d) Penerimaan kas dari penjualan instrument utang dan instrument ekuitas

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari

instrument yang dianggap setara kas atau instrument yang dimiliki untuk

diperdagangkan atau diperjualbelikan);

e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang

muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);

f) Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga

keuangan);

g) Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga

keuangan);

h) Pembayaran kas sehubungan dengan kontrak future, forward, opsi dan swap,

kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau

diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai

aktivitas pendanaan.
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2.1.2.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan sangat berguna untuk penaksiran investor

mengenai kesehatan keuangan suatu entitas. Meskipun investor bisa menggunakan

neraca untuk memperoleh informasi tersebut, namun laporan arus kas dapat

mengidentifikasi sumber dan bagaimana penggunaan kas tersebut. Pada bagian

ini, investor dapat menilai dampak dari keputusan pendanaan suatu perusahaan

seperti, berapa jumlah kas yang dipinjam, berapa hutang yang telah dilunasi

melalui kas, berapa besar dividen yang dibayarkan secara tunai, serta apakah

terdapat dana yang didapatkan dari kontribusi pemegang saham atau dana yang

digunakan untuk mendapatkan kembali saham mereka (IAI, 2009).

Pos-pos yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan adalah kewajiban

jangka panjang, saham dan dividen. Dalam PSAK 2 (2009; paragraf 16)

disebutkan beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya,

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus

saham perusahaan,

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman

lainnya,

d. Pelunasan pinjaman, dan

e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lease) untuk mengurangi saldo

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (financing

lease).
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Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan perlu diungkapkan secara

terpisah karena menunjukkan komposisi modal dan pinjaman perusahaan serta

berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para

pemegang saham dan kreditor. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk

melakukan analisis arus kas secara keseluruhan dari ketiga jenis aktivitasnya agar

memperoleh estimasi yang layak mengenai arus kas perusahaan. Investor juga

menggunakan informasi dalam laporan arus kas dalam kaitannya dengan

penaksiran pendapatan sebagai indikator potensi masa depan perusahaan,

sehingga informasi yang terkandung dalam laporan arus kas ini menjadi sangat

penting (IAI, 2009).

2.1.3 Dividen

IAI melalui PSAK 23 (2012; paragraph 4) mendifinisikan dividen sebagai

berikut :

“Distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan
proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu”.

Sedangkan pengertian dividen menurut Hanafi (2012; 361) adalah :

“Kompensasi yang diterima oleh pemegang saham, disamping capital
gain”.

Secara garis besar dividen merupakan bagian laba yang dibagikan kepada

para pemegang saham yang dihitung secara proporsional baik dalam bentuk kas

maupun dalam bentuk lain berdasarkan besaran modal yang dimiliki oleh
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pemegang saham tersebut sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

(IAI, 2012).

Dividen dikatakan bagian laba karena pada umumnya 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. Laba yang dilaporkan perusahaan pada

setiap periode biasanya dialokasikan sebagian sebagai dividen dan sebagian lagi

sebagai laba ditahan (retained earning). Dividen yang dibayarkan dapat

diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan

sumber daya keuangan (IAI, 2009).

2.1.3.1 Jenis – Jenis Dividen

Kieso, Weygandt dan Warfield (2007) menguraikan empat jenis dividen

sebagai berikut :

1) Dividen tunai (cash dividend)

Dividen ini merupakan distribusi keuntungan berupa uang tunai yang

diberikan melalui cek atau rekening para pemegang saham.

2) Dividen properti (property dividend)

Dividen ini merupakan distribusi kepada pemegang saham yang terutang

dalam bentuk aset selain kas. Sering kali aset yang didistribusikan adalah efek

dari perusahaan lain yang dimiliki perusahaan. Dividen property sering

dilakukan di perusahaan tertutup.
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3) Dividen likuidasi (liquidating dividend)

Dividen ini merupakan suatu pembagian yang mencerminkan suatu

pengembalian kepada para pemegang saham atas sebagian dari modal disetor.

4) Dividen saham (stock dividend)

Dividen ini merupakan distribusi berupa saham tambahan dari perusahaan itu

sendiri, di mana masing-masing pemegang saham memiliki proporsi yang

sama seperti sebelum dividen saham dibagikan.

Dividen Tunai (Cash Dividend)

Pembayaran dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor daripada

dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai membantu mengurangi

ketidakpastian aktivitas investasi pemegang saham.

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 bersifat proporsional dengan nilai jumlah lembar saham yang

dimilikinya.

Warren, Reeve dan Fees (2005; 18) menguraikan tiga kondisi yang harus

dipenuhi perusahaan dalam pembagian dividen tunai :

“(1) laba ditahan yang mencukupi; (2) kas yang memadai; dan (3)
tindakan formal dari dewan direksi.”
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Jumlah saldo laba yang besar tidak berarti bahwa perusahaan mampu

membayar dividen. Dana kas perlu tersedia dengan jumlah yang 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 tunai (Warren, Reeve dan Fees, 2005).

Sundjaja dan Barlian (2002; 380) menguraikan pentingnya keputusan dalam

pembagian dividen tunai sebagai berikut :

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

Sundjaja dan Barlian (2002; 380) mengungkapkan definisi dividen tunai

adalah sebagai berikut :

“Dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham
dan memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan
akan datang.”

2.1.3.2 Kebijakan Dividen

Menurut Weston dan Copeland (2010), kebijakan dividen menentukan

pembagian laba antara pembayaran kepada pembagian saham dan investasi

kembali perusahaan. Laba ditahan (retained earning) merupakan salah satu

sumber dana paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, tetapi

dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham.
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Terdapat beberapa teori kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan sebagai

salah satu pertimbangan dalam pembagian dividennya. Berikut merupakan teori

kebijakan yang diuraikan oleh Gallagher dan Andrew (2003) :

1. The residual theory of dividend

Teori ini menghipotesiskan bahwa perusahaan harus memfokuskan retained

earnings untuk keperluan investasi daripada untuk pembagian dividen.

Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada tersedianya retained

earnings setelah dialokasikan untuk pendanaan modal investasi atau proyek.

2. The clientele dividend theory

Teori ini mengasumsikan bahwa salah satu alasan knci investor tertarik pada

perusahaan adalah kebijakan dividennya. Investor baru lebih tertarik

peningkatan nilai portofolionya melalui capital gains dariada dividen, namun

investor lama lebih tertarik pada tingkat pembagian dividen yang tinggi.

3. The signaling dividend theory

Teori ini berdasarkan pada premis bahwa manajemen lebih memahami

prospek keuangan masa depan daripada para pemegang saham. Jadi, apabila

perusahaan mengumumkan tingkat dividen yang lebih besar dari perkiraan

besar, hal ini menandakan prospek keuangan masa depan perusahaan lebih

baik dari yang diduga sebelumnya.

4. The bird-in-the-hand theory

Teori ini menyatakan bahwa para pemegang saham lebih tertarik pada

pembagian dividen daripada capital gains. Meskipun berharap memperoleh
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capital gains yang tinggi dimasa depan, keuntungan tersebut tidak pasti dapat

terealisasi. Apabila menerima keuntungan sekarang, berupa dividen, para

pemegang saham dapat berinvestasi sesuka hati.

5. Modigliani and Miller’s dividend theory

Franco Modigliani and Merton Miller (umumnya dikenal sebagai M&M)

berteori bahwa kebijakan dividen tidak relevan. M&M berasumsi bahwa nilai

perusahaan tercipta dari penghasilan yang dihasilkan dari asset perusahaan

bukan dari kebijakan dividennya.

Teori kebijakan pada umumnya membahas mengenai laba yang menjadi hak

pemegang saham. Pemegang saham mendelegasikan salah satu wewenang kepada

dewan direksi perusahaan berupa kuasa untuk mengendalikan kebijakan dividen.

Penentuan kebijakan dividen sangat krusial baik bagi perusahaan dan pemegang

saham, karena bagi perusahaan kelayakan pembagian dividen didasarkan pada

kondisi keuangan seperti ketersediaan kas dan alokasi laba untuk perluasan usaha

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi investor, dividen merupakan motivasi

untuk berinvestasi atas saham yang diterapkan oleh perusahaan (Gallagher dan

Andrew, 2010).

2.1.3.2.1 Jenis-Jenis Kebijakan Pembayaran Dividen

Gitman (2006; 602) menguraikan jenis-jenis kebijakan pembayaran dividen

sebagai berikut :
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1) “Constant-Payout-Ratio Dividend Policy
Kebijakan ini menentukan persentase tertentu yang tetap dari laba
untuk membagikan dividend kepada para pemegang saham yang
dihitung melalui earning per share dan diturunkan dengan
perhitungan dividend per share.

2) Regular Dividend Policy
Kebijakan ini didasarkan pada pembayaran dividen tunai yang stabil
tiap periodenya dan meningkatkan tingkat dividen secara regular
seiring peningkatan laba.

3) Low-Regular-and-Extra Dividend Policy
Kebijakan ini merupakan kombinasi dari jenis kebijakan pertama
dan kedua. Perusahaan membayar dividen tetap yang rendah tetapi
ditambah dengan pembayaran dividen ekstra pada saat-saat tertentu
dimana tingkat laba yang diperoleh tidak menentu.”

2.1.3.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam

menetapkan kebijakan dividen.

Riyanto (2002) menguraikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

kebijakan dividen suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut menurut Riyanto

adalah :

1) Posisi likuiditas perusahaan

Ketersediaan kas atau likuiditas merupakan faktor penting untuk menetapkan

besarnya dividen tunai yang akan dibagikan. Dividen tunai merupakan cash

outflow perusahaan, maka makin kuat posisi perusahaan, berarti semakin

besar kemampuannya untuk membayar dividen.

2) Kebutuhan dana untuk membayar utang

Pengalokasian cadangan laba atau kas untuk melunasi hutang akan

berdampak pada pengurangan alokasi untuk cadangan pembagian dividen
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tunai. Oleh karena itu, sebelum memperoleh hutang baru, perusahaan harus

merencanakan cara untuk melunasi hutang tersebut.

3) Tingkat pertumbuhan perusahaan

Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar dana

yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Semakin besar bagian laba yang

dicadangkan untuk pertumbuhan perusahaan, maka semakin rendah tingkat

cadangan pembagian dividen tunainya.

4) Pengawasan terhadap perusahaan

Menggunakan pendanaan internal dalam rangka pengawasan terhadap

perusahaan dapat mengurangi tingkat pembagian dividen tunai (dividend

payout ratio).

2.1.3.3 Prosedur Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen dilakukan melalui suatu prosedur yang berdasarkan atas

waktu (tanggal) mulai dari tanggal pengumuman sampai tanggal pembayaran.

Prosedur pembayaran dividen menurut Brigham dan Houston (2013) adalah

sebagai berikut :

1) Tanggal pengumuman (declaration date)

Tanggal tersebut mengumumkan bentuk dan besarnya dividen yang akan

dibayarkan, tanggal pencatatan saham dan tanggal pembayaran dividen.
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2) Tanggal pencatatan pemegang saham (holder of record date)

Pada tanggal ini perusahaan menutup buku pencatatan pemindahtanganan

saham dan membuat daftar pemegang saham per tanggal tersebut.

3) Tanggal pemisahan dividen (ex-dividend date)

Tanggal pemisahan dividen adalah tanggal pada saat dividen dipisahkan

dari saham. Hak dividen tidak lagi melekat pada saham. Jadi, jika transaksi

pemindahtanganan tersebut terjadi pada tanggal oemisahan dividend dan

sesudahnya, maka pemegang saham yang lama akan menerima dividen.

4) Tanggal pembayaran (payment date)

Tanggal pembayaran ditentukan ketika dividen sudah diumumkan untuk

kemudian dibayarkan kepada para pemegang saham yang tercatat di

perusahaan.

2.1.4 Pengaruh Laporan Arus Kas terhadap Pembagian Dividen Tunai

Net income sering dianggap menjadi indikator kemampuan perusahaan untuk

membayar dividen. Akan tetapi, keputusan mengenai dividen harus juga

memperhatikan faktor-faktor lain, diantaranya adalah ketersediaan kas, peluang-

peluang yang ada, pertumbuhan modal serta perluasan usaha, juga kebijakan

perusahaan dalam pengelolaan kas (Wild dan Subramanyam, 2013).

Kelemahan dari net income sebagai indikator tentang dividen dikemudian hari

ialah karena dalam beberapa hal terdapat ketidakmampuan untuk melakukan

matching yang tepat antara expense dengan revenue, dan juga karena sifat yang
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arbitrer dari prosedur-prosedur alokasi. Penggunaan cash flow sebagai peramal

mengenai dividen kemudian hari justru merupakan upaya untuk menghindari

kelemahan-kelemahan net income tersebut (Wild dan Subramanyam, 2013).

Arus kas bersih mencerminkan kas yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam

tahun tertentu. Namun, fakta bahwa suatu perusahaan menghasilkan arus kas yang

tinggi tidak selalu berarti kas yang dilaporkan di dalam neraca juga tinggi. Arus

kas biasanya tidak digunakan untuk meningkatkan akun kas, melainkan digunakan

untuk membayar dividen, menambah persediaan, mendanai piutang usaha,

berinvestasi pada asset tetap, melunasi utangm dan membeli kembali saham biasa

(Brigham dan Houston, 2013).

Brigham dan Houston (2013) menguraikan rangkuman singkat faktor-faktor

penting yang mempengaruhi saldo kas perusahaan, sebagai berikut:

1. Arus kas

Jika hal lain dianggap konstan, arus kas bersih positif akan menambah kas di

bank. Namun, hal-hal lain umumnya tidak dianggap konstan dan arus kas

digunakan untuk hal-hal lain.

2. Perubahan modal kerja

Kenaikan modal kerja (persediaan dan piutang) dibayar dengan kas sehingga

kenaikan seperti itu akan menurunkan kas. Di lain pihak, penurunan modal

kerja akan meningkatkan kas. Misalnya, jika persediaan mengalami kenaikan,

perusahaan harus menggunakan kas untuk membeli tambahan persediaan.

Sementara itu, jika persediaan turun, ini biasanya berarti perusahaan menjual
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persediaan dan tidak menggantinya sehingga menghasilkan kas. Demikian

pula, kenaikan kewajiban lancar seperti utang usaha meningkatkan kas,

sedangkan penurunan utang akan mengurangi kas. Ini terjadi karena, jika

utang naik, perusahaan telah menerima tambahan kredit dari pemasoknya

yang akan menghemat kas. Sementara itu, jika utang turun, perusahaan telah

menggunakan kas untuk membayar pemasoknya.

3. Aset tetap

Jika suatu perusahaan berinvestasi pada asset tetap, posisi kasnya akan turun.

Sementara itu, jika perusahaan menjual aset tetap, kasnya akan naik.

4. Transaksi efek dan pembayaran dividen

Jika suatu perusahaan menerbitkan saham atau obligasi pada tahun berjalan,

dana yang dihimpun akan memperbaiki posisi kasnya. Di lain pihak, jika

perusahaan menggunakan kas untuk melunasi utang yang belum jatuh tempo

untuk membeli kembali sebagian sahamnya atau membayar dividen kepada

pemegang saham, maka ini akan mengurangi kas.

Setiap faktor diatas akan tercermin dalam laporan arus kas (statement of cash

flows) yang merangkum perubahan-perubahan pada posisi kas suatu perusahaan.

Laporan ini memisahkan aktivitas menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Aktivitas operasi, yang meliputi laba bersih, penyusutan, dan perubahan

dalam modal kerja selain kas dan utang jangka pendek.

2. Aktivitas investasi, yang meliputi pembelian atau penjualan aset tetap.
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3. Aktivitas pendanaan, yang meliputi penerimaan kas melalui penerbitan

utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham, menggunakan kas

untuk membayar dividen, membeli kembali saham atau obligasi yang

beredar (Brigham dan Houston, 2013).

2.2 Kerangka Pemikiran

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, perusahaan yang terdaftar pada

indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki

kredibilitas likuiditas yang baik menurut penilaian komite penasehat Bursa Efek

Indonesia yang dipilih, ditetapkan dan diumumkan 6 (enam) bulan sekali oleh

Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan yang terdaftar dalam LQ45

banyak diminati oleh para calon investor yang ingin memperoleh keuntungan dari

investasi yang dilakukannya.

Wild dan Subramanyam (2013) menguraikan konsep likuiditas yang

dipengaruhi oleh kas dan setara kas. Likuiditas berarti jumlah kas atau setara kas

yang dimiliki perusahaan dan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam periode

singkat. Likuiditas terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajibannya saat jatuh tempo. Banyak perusahaan dengan neraca yang kuat

mengalami kesulitan yang serius karena tidak likuid.

Kas merupakan aset yang paling mudah untuk dicairkan mencakup mata

uang, deposito dana, money orders, dan cek. Setara kas (cash equivalents) juga

tergolong sangat lancar, investasi jangka pendek yang (1) siap dikonversi menjadi
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kas dan (2) hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan

pergerakan tingkat bunga yang hanya minimal. Investasi ini biasanya jatuh tempo

dalam waktu tiga bulan atau kurang (Warren, Reeve dan Fees, 2005).

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).

Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai

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

Pemegang saham berkepentingan dengan seluruh dividen, baik dividen saat

ini maupun yang diharapkan akan diterima di masa depan. Perusahaan yang

membayarkan sebagian besar labanya saat ini sebagai dividen sudah jelas tidak

banyak menahan dan menginvestasikan kembali ke dalam usahanya sehingga hal

tersebut dapat mengurangi laba dan dividen di masa depan. Motivasi utama

investor berinvestasi dalam saham adalah tingkat dan pertumbuhan dividen tunai

yang dibagikan setiap periodenya. Dasar yang digunakan investor untuk

mengetahui tingkat dan pertumbuhan dividen tunai adalah laporan arus kas.

Laporan arus kas dapat menunjukkan ketersediaan untuk alokasi pembagian

dividen tunai, karena memberikan rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (Brigham dan

Houston, 2013).
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Ketika perusahaan 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. Stabilitas dividen

juga penting. Laba dan arus kas berubah-ubah sepanjang waktu, demikian pula

peluang investasi. Dengan memperhatikan hal ini saja, perusahaan harus

mengubah dividen mereka sewaktu-waktu, menaikannya jika arus kas besar dan

kebutuhan akan dana relatif kecil, dan menurunkannya jika persediaan uang kas

menipis dalam kaitan dengan peluang investasi. Akan tetapi, banyak pemegang

saham mengandalkan dividen untuk membayar berbagai biaya, dan mereka sangat

terganggu jika aliran dividen tidak stabil.

Keown dkk (2010) menjelaskan fakta dasar bahwa perusahaan

memperlihatkan laba ditahan yang besar dalam neraca tidak menunjukkan kas

yang tersedia untuk pembayaran dividen. Teori ini menyatakan bahwa 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 di-investasikan

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.
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Beberapa penelitian dan jurnal mengenai pengaruh arus kas terhadap

pembagian dividen tunai menunjukkan hasil penelitian dan uraian yang berbeda.

Berikut merupakan tabel yang berisi ringkasan jurnal dan hasil penelitian

sebelumnya :

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.
Nama

Penulis

Tahun

Penelitian/

Tahun

Terbit

Judul Penelitian Hasil Penelitian

1
Raymond

Ronosulistyo
2008

Pengaruh Arus Kas

terhadap Pembagian

Dividen Tunai pada

Perusahaan Terbaik versi

majalah The Forbes

Global 2000.

Variabel X tidak

mempengaruhi secara

signifikan dan

berbanding terbalik

terhadap variabel Y.

2
Gilang Dwi

Anggada
2010

Pengaruh Arus Kas

terhadap Pembagian

Dividen Tunai pada 12

(dua belas) Perusahaan

Makanan dan Minuman

di Bursa Efek Indonesia.

Variabel X tidak

mempengaruhi secara

signifikan dan

berbanding lurus

terhadap variabel Y.

3
Wulandari

dan Sukartha
2015

Kemampuan Informasi

Laba dan Arus Kas dalam

Memprediksi Dividen di

Bursa Efek Indonesia.

Arus kas dapat

digunakan untuk

memprediksi

pembagian dividen

tunai
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2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, beberapa hasil penelitian, dan teori

yang ada, penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H0: Terdapat pengaruh yang siginifikan dari laporan arus kas secara keseluruhan

(X) terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada perusahaan yang terdaftar

tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013.

Ha: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari arus kas secara keseluruhan (X)

terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada perusahaan yang terdaftar tetap

dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013.

H01: Terdapat pengaruh yang signifikan dari arus kas yang berasal dari aktivitas

operasi (X1) terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada perusahaan yang

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

Ha1: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari arus kas yang berasal dari

aktivitas operasi (X1) terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada

perusahaan yang terdaftar tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia

2011-2013.

H02: Terdapat pengaruh yang signifikan dari arus kas yang berasal dari aktivitas

investasi (X2) terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada perusahaan yang

terdaftar tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013.
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Ha2: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari arus kas yang berasal dari

aktivitas investasi (X2) terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada

perusahaan yang terdaftar tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia

2011-2013.

H03: Terdapat pengaruh yang signifikan dari arus kas yang berasal dari aktivitas

pendanaan (X3) terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada perusahaan

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

Ha3: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari arus kas yang berasal dari

aktivitas pendanaan (X3) terhadap pembagian dividen tunai (Y) pada

perusahaan yang terdaftar tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia

2011-2013.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Laporan Arus Kas (X)

Arus Kas dari Aktivitas
Operasi (X1)

Arus Kas dari Aktivitas
Investasi (X2)

Arus Kas dari Aktivitas
Pendanaan (X3)

Pembagian Dividen Tunai
(Y)


