
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian laporan Keuangan 

 Secara umum yang dimaksud dengan akuntansi menurut pendapat 

Warren (2005;10) dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dari kondisi perusahaan. Selain itu definisi akuntansi adalah 

proses dari tiga aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi (bisnis dan non 

bisnis) kepada pengguna informasi yang berkepentingan. Proses terakhir, yaitu 

mengkomunikasikan informasi yang dilakukan melalui persiapan dan distribusi 

informasi akuntansi. Dalam proses akuntansi, hanya informasi yang relevan dan 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mampu memberikan gambaran 

secara layak mengenai keandalan keuangan serta hasil usaha yang dicapai oleh 

perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan. Laporan Keuangan adalah alat utama dimana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. 

 Dari berbagai laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya, Laporan Keuangan tahunan merupakan yang terpenting. 

Menurut PSAK No.1 paragraf  7 (2004;1.3), laporan keuangan utama dari suatu 

kepemilikan terdiri dari : 

a) Neraca; 

b) Laporan laba rugi; 

c) Laporan perubahan ekuitas; 

d) Laporan arus kas; dan 

e) Catatan atas laporan keuangan 

 



Secara bersama-sama, laporan ini memberikan suatu gambaran akuntansi 

atas operasi serta posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tersebut. 

Oleh karena itu, laporan keuangan sangat penting bagi investor. 

 Laporan Keuangan adalah alat utama dimana informasi keuangan 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menyediakan 

sejarah dalam bentuk uang. 

Menurut Keiso, dkk (2004;2) laporan keuangan yaitu : 

“Financial statements are the principal means through which financial 

information is communicated to those outside an enterprise. These 

statements provide the company’s history quantified in money terms”. 

 
Penjabaran mengenai laporan keuangan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan No.1 paragraf 2 (2004;1.2) 

“Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan 
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 
pengguna laporan. Laporan Keuangan untuk tujuan umum termasuk 
juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan 
dalam dokumen publik lainnya seperti : laporan tahunan atau 
prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan 
konsolidasi”. 

  

 Neraca adalah laporan keuangan dasar yang mempresentasikan posisi 

keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Disebut juga Statements of Financial 

Position.Atau merupakan ringkasan dari jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan 

serta ekuitas pemegang saham. 

 Laporan laba rugi adalah laporan yang melaporkan pendapatan dan 

beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan atau 

pengaitan (matching concept). Konsep ini diterapkan dengan menandingkan atau 

mengaitkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya 

beban tersebut. 

 

 



 Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama 

periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. 

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi 

dengan pemegang saham seperti: setoran modal dan pembayaran dividen, 

menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan 

perusahaan selama periode yang bersangkutan. 

 Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menunjukan sumber-

sumber kas dan penggunaan kas yang masuk atau keluar dalam suatu bisnis. 

Laporan ini dirancang untuk menunjukan bagaimana operasi perusahaan 

mempengaruhi likuiditasnya, sebagaimana yang diukur oleh arus kasnya. Selain 

itu juga untuk menunjukan hubungan antara arus kas dari aktivitas operasi, 

penanaman modal dan  kegiatan pendanaan. Di mana dalam laporannya arus kas 

dipisahkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

 Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif rincian 

jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan 

komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-

pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

 Dalam rangka membantu penggunaan laporan keuangan, memahami 

laporan keuangan dan membandingkanya dengan laporan keuangan perusahaan 

lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan 

sebagai berikut : 

a) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang 

diterapkan. 

b) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan dan urutan penyajian 

komponen laporan keuangan. 

c) Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan yang 

bersifat non keuangan. 



2.1.2 Pemakai Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi 

 Pemakai laporan keuangan menurut SAK, kerangka penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan meliputi: 

a) Investor.  

Penanam modal dan penasehat mereka berkepentingan dengan resiko yang 

melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b) Karyawan.  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan 

kerja. 

c) Pemberi pinjaman.  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d) Pemasok dan kreditur usaha lainnya.  

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi mengenai 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman, kecuali kalau sebagian pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e) Pelanggan.  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan perusahaan. 



f) Pemerintah. 

Pemerintah atau berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik 

lainnya. 

g) Masyarakat. 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan terhadap penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

Informasi yang disajikan pada laporan keuangan bersifat umum dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal yang beresiko kepada 

perusahaan maka ketentuan laporan yang memenuhi kebutuhan mereka jaga akan 

memenuhi kebutuhan pemakai lain. 

 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi 

serta menunjukan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka. 

 Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan. Struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang 

dikendalikan dan kemampuan perusahaan dalam memodifikasi sumber daya saat 

ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam 



menghasilkan kas dan setara kas di masa depan. Informasi struktur keuangan 

berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana 

laba dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang 

berhak dalam perusahaan. Informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi 

seberapa jauh perusahaan akan berhasil meningkatkan sumber keuangannya. 

Adapun unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan 

adalah aktiva, kewajiban dan modal. 

 Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang makin dikendalikan di 

masa depan. Informasi ini selain bermanfaat untuk memprediksi kapasitas 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan sumber daya yang ada, juga 

bermanfaat dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya. Adapun unsur yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. 

 Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi atau pendanaan dan operasi perusahaan selama periode 

pelaporan. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta kemampuan perusahaan untuk 

memanfaatkan arus kas tersebut. 

 

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002;7) adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini, para 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. 



2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan (predictive), 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu 

(confirmatory). 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi jasa harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas keandalan jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Para pemakai laporan keuangan membandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan dan posisi 

dan kinerja keuangan. 

 

2.2 Konsep Dasar Laporan Arus Kas 

2.2.1 Tinjauan Umum Laporan Arus Kas 

 Sebelum dikeluarkannya Statement of Financial Accounting Standard  

No. 95 laporan arus kas belum merupakan bagian dari pelaporan keuangan karena 

pelaporan keuangan yang dikehendaki oleh Generally Accepted Accounting 

Principles Board (GAAP) hanya Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan Arus 

Dana yang diharuskan oleh Accounting Principless Board (APB) sejak tahun 

1971 masih bersifat sukarela dan posisinya dalam pelaporan keuangan masih 

bersifat suplemen. Laporan arus dana banyak menimbulkan kritik karena tidak 

memberikan pengungkapan yang cukup mengenai kemampuan perusahaan untuk 

menentukan pendanaan jangka pendek dan memilih keputusan investasi 

perusahaan. 

 



 Alasan perubahan ke dasar kas karena investor dan analis prihatin dimana 

akuntansi akrual telah jauh menyimpang dari arus kas yang mendasari perusahaan 

yang bersangkutan. Selain itu karena laporan keuangan tidak mengakui inflasi. 

Sehingga semua pihak membutuhkan standar yang lebih konkrit untuk 

mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan. 

 

2.2.1.1 Sejarah Laporan Arus Kas 

 Menurut Skousen (2004;324) sejarah mengenai arus kas yaitu berasal dari 

suatu analisis sederhana yang disebut “laporan dari mana datang dan ke mana 

pergi” yang terdiri dari kenaikan atau penurunan pos-pos neraca. Setelah beberapa 

tahun, judul laporan ini diubah menjadi “laporan dana”. Pada tahun 1963 APB 

Opinion No.3 diterbitkan untuk menstandarisasi penyusunan dan penyajian 

laporan dana, dewan merekomendasikan namanya diubah menjadi “Laporan 

Sumber dan Penggunaan Dana” dan bahwa laporan itu disajikan sebagai 

tambahan dalam laporan keuangan. Pemasukan laporan ini tidak diwajibkan, 

tetapi pernyataannya dalam laporan auditor bersifat opsional. Pada tahun 1971 

APB Opinion No.19 mewajibkan bahwa “Laporan Perubahan Posisi Keuangan” 

disajikan sebagai bagian terpadu dari laporan keuangan dan itu tercakup dalam 

pendapat auditor. Dalam concepts Statement No.5 (1984), FASB mendukung 

dengan kuat pemasukan laporan arus kas dalam laporan keuangan utama, yang 

mencerminkan penerimaan kasnya yang diklasifikasikan menurut penggunaan 

utama. Pada bulan November 1987 FASB menerbitkan standar No.95 yaitu 

“Laporan Arus Kas” yang membuat laporan tahunan menjadi efektif untuk tahun 

fiskal yang berakhir 15 Juli (1988). 

 

2.2.2 Pengertian Arus Kas 

 Laporan arus kas adalah laporan keuangan perusahaan yang menunjukan 

jumlah kas yang tersedia di perusahaan pada periode tertentu. 

 

 



Menurut Warren (2005;641) Laporan Arus Kas atau Statement of Cash 

Flow adalah 

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

 Sedangkan menurut Keiso (2004;204) definisi dari Statement of Cash 

Flows adalah 

“Statement of cash flows 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 a format that reconciles the 
beginning and ending cash balances”. 
 

Menurut PSAK No.2 paragraf  5 (2004;2.2) arus kas adalah 

“Arus masuk dan arus keluar setara kas”. 

 
 Laporan arus kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas 

masuk perusahaan berasal dari dua sumber yaitu : 

a) Sumber eksternal, dapat berasal dari pemilik, penanam modal, penjualan, dan 

penyertaan 

b) Sumber internal, merupakan arus kas masuk yang diakibatkan oleh adanya 

pemanfaatan aktiva tetap yang menghasilkan persediaan siap pakai untuk 

dijual kembali secara kredit. Sumber internal lainnya adalah apabila dilakukan 

penjualan aktiva tetap yang sudah didisposisikan atau alasan lainnya. 

 
Arus kas keluar dipergunakan untuk keperluan perusahaan yaitu : 

a) Eksternal, kas yang digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang 

telah jatuh tempo, misalnya hutang pajak, hutang dagang, obligasi dan lain 

sebagainya 

b) Internal, untuk memperoleh aktiva tetap, pembiayaan, pengadaan persediaan, 

serta kegiatan investasi yang ditujukan untuk ekspansi usaha. 

 

 



2.2.3 Kas dan Setara Kas 

 Laporan arus kas yang berdasarkan basis kas, didefinisikan sebagai uang 

tunai yang ada di perusahaan (baik itu yang ada di bank ditambah dengan setara 

kas atau cash equivalent). Setara kas merupakan investasi yang sangat likuid yang 

dapat dikonversikan menjadi kas dan memiliki jatuh tempo yang pendek tanpa 

menghadapi  resiko perubahan nilai yang signifikan. Biasanya perusahaan 

mendapatkannya dengan kelebihan kas dari kebutuhan lancarnya. 

 Menurut pendapat IAI  dalam PSAK No.2 paragraf 6 (2004;2.2) 

disebutkan bahwa : 

“Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, 
bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan 
setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam 
jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan 
nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat 
memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh 
tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal 
perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara 
kas, kecuali substansi investasi tersebut adalah setara kas. Sebagai 
contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta 
tanggal penebusan (redemption date) telah ditentukan”. 
 

 Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kas di sini tidak 

hanya untuk tunai yang ada di tangan (cash on hand) tetapi termasuk juga 

investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat 

dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan 

yang signifikan. Secara umum hanya investasi yang jatuh tempo tiga bulan atau 

kurang yang dapat dikelompokan sebagai ekuivalen kas. 

 

2.2.4 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas suatu perusahaan disajikan dengan tujuan untuk 

menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan seperti 

manajemen, kreditur dan investor, khususnya iformasi kas tersebut berupa arus 

kas masuk dan arus kas keluar. Dalam beberapa aktivitas perusahaan, seperti 

aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dalam PSAK 

(2002:2.1) menyebutukan bahwa tujuan laporan arus kas adalah: 



“Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para 
pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai 
kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut”. 
 

Informasi yang disediakan dalam daftar arus kas berkaitan  dengan laporan 

keuangan sehingga dapat membantu para penanam modal, kreditur dalam hal: 

1. Menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang 

positif di masa depan. 

2. Menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

membayar dividen dan kebutuhan pembelanjaan ekstern. Para pemegang 

saham tertarik dalam penerimaan dividen akan investasi mereka dalam 

perusahaan. Kreditur ingin menerima bunga dan pokok pinjaman tepat pda 

waktunya. Laporan arus kas membantu para investor dan kreditur dalam 

meramalkan apakah perusahaan mampu melakukan pembayaran untuk 

keperluan usahanya. 

3. Mengetahui alasan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan atau 

pembayaran kas. Biasanya kas dan laba bersih berjalan bersama-sama. Saldo 

kas perusahaan dapat menurun pada saat laba bersih meningkat dan kas dapat 

meningkat pada saat laba bersih menurun. 

4. Menentukan pengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, baik transaksi 

kasnya maupun transaksi non kas dan transaksi pembiayaan selama periode 

tertentu. 

5. Untuk mengevaluasi kebutuhan manajemen. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan arus kas harus melaporkan 

pengaruh kas selama periode tertentu dalam operasi, transaksi investasi, dan 

transaksi pembiayaan. Pengungkapan harus dapat menginformasikan dampak 

dari transaksi-transaksi tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan. 

 

 

 

 



2.2.5 Pengklasifikasian Arus Kas 

 Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas 

menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan menyajikan arus 

kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai 

dengan bisnis perusahaan tersebut. 

 Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan 

para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi 

keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut 

juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas 

tersebut.  

 

2.2.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 

pada sumber pendanaan dari luar. 

 Arus kas dari aktivitas operasi adalah terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasilan utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producting 

activities) dan aktivitas lainnya selain aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 

Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa yang mempengaruhi penetapan laba/rugi bersih. Beberapa contoh arus 

kas dari aktivitas operasi adalah :  

a) Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa; 

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

c) Pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa; 

d) Pembayaran kas kepada karyawan; 

e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan 

premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya; 

 



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

jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

perusahaan dan investasi; 

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

transaksi usaha dan perdagangan. 

 

2.2.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

 Aktivitas investasi perusahaan adalah seluruh aktivitas investasi 

perusahaan dalam aktiva tetap serta efek. Aktivitas investasi ditujukan untuk 

memperoleh hasil dari investasi yang ditanamkan dalam rangka ekspansi 

perusahaan dan kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi adalah : 

a) Pembayaran kas untuk membeli aktiva tertentu, aktiva tidak berwujud, dan 

aktivitas jangka panjang lainnya termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang di bangun sendiri; 

b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tidak 

berwujud, dan aktiva jangka panjang lain; 

c) Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain; 

d) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan); 

e) Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing atau trading), atau apabila pun 

bayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 

2.2.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berkaitan 

dengan kewajiban jangka panjang dan ekuitas para pemegang saham (owners 

equity). Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan sangat berguna untuk 

memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para penanam modal 



perusahaan. Dalam kegiatan ini pemegang saham dapat melihat akibat dari 

keputusan pendanaan suatu perusahaan, seperti berapa jumlah yang telah dilunasi, 

berapa dana yang didapatkan dari kontribusi tambahan pemegang saham 

Beberapa contoh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan adalah : 

a) Penerimaan dari hasil penjualan saham 

b) Penerimaan dari hasil penjualan obligasi, wesel, dan instrument hutang 

lainnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 
Beberapa contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan adalah : 

a) Pengeluaran untuk pembayaran dividen 

b) Pembelian kembali modal saham perusahaan 

c) Pengeluaran untuk pembayaran hutang atau pinjaman pembayaran kembali 

modal (termasuk hutang kangka panjang dan modal). 

 

2.2.6 Pelaporan Arus Kas 

 Sumber dalam penyusunan laporan arus kas bagi perusahaan-perusahaan 

di Indonesia disahkan dalam PSAK No.2. Beberapa persyaratan utama dalam 

penyusunan laporan arus kas tersebut adalah laporan tersebut harus 

mencantumkan penerimaan (arus kas masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar) 

dan menjelaskan perubahan-perubahan pada kas ditambah ekuivalen kas, serta 

pengklasifikasian kas ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. 

 Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan 

kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk pelaporan 

arus kas dari aktivitas operasi perusahaan harus menggunakan salah satu dari 

metode berikut : 

A. Metode Langsung (Direct Method) 

Dengan metode ini kelompok pendanaan dari penerimaan kas bruto 

diungkapkan. Metode ini dimulai dengan menganalisis pengaruh kas dari aktivitas 

operasi dan melaporkan jumlah kas yang dibayarkan atau yang diterima untuk 

setiap jenis utama dari aktivitas karena informasi umumnya berbasis akrual 



(seperti penjualan) maka diperlukan adanya konversi dari basis akrual dari basis 

kas. Dengan metode langsung informasi mengenai kelompok utama penerimaan 

kas bruto dapat diperoleh baik : 

1. Dari catatan akuntansi perusahaan; 

2. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan dan pos-pos lain 

dalam laporan laba/rugi untuk: 

- Perubahan persediaan,piutang usaha, dan hutang usaha selama periode 

berjalan; 

- Pos bukan kas lainnya; dan 

- Pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan 

 
B. Metode Tidak Langsung (Indirect Method) 

Dimulai dengan laba bersih yang dilaporkan pada laporan laba/rugi dan 

melakukan penyesuaian untuk perkiraan-perkiraan yang tidak mempunyai 

pengaruh terhadap arus kas. Dengan metode ini laba/rugi bersih disesuaikan 

dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) 

atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan 

masa depan serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas 

dengan investasi atau pendanaan. 

Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi 

ditentukan dengan menyesuaikan laba/rugi bersih dari pengaruh : 

1. Perubahan persediaan dan peluang usaha serta hutang selama periode berjalan; 

2. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, 

keuntungan, dan kerugian valuta orang yang belum direalisasi, laba 

perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi 

konsolidasi; dan 

3. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.. 

Baik PSAK No.2 atau SFAS No.95 menganjurkan agar arus kas dari 

aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung karena 

keunggulan utama metode langsung ini dibandingkan dengan metode tidak 

langsung adalah metode ini menampilkan penerimaan kas dan pengeluaran kas 



dari aktivitas operasi, selain itu mengenai pengetahuan akan informasi yang 

menyangkut dari mana arus kas berasal dan bagaimana kas digunakan dalam 

waktu yang lalu akan berguna mengestimasi tingkat dividen tunai. 

 Tetapi SFAS No.95 juga mengijinkan penggunaan metode tidak langsung 

karena banyak perusahaan yang mengeluh karena sistem akuntansi mereka tidak 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh metode langsung, seperti kas yang 

diterima dari pembeli. Metode tidak langsung ini memiliki keunggulan utama 

yaitu karena metode ini memperlihatkan perbedaan antara income dan arus kas 

dari aktivitas operasi. Keunggulan lainnya yaitu : 

1. Dapat memperlihatkan keterkaitan antara laporan arus kas dan perhitungan 

laba/rugi dan neraca 

2. Pemalai laporan keuangan lebih mengenal metode ini 

3. Banyak perusahaan lebih mudah untuk menyusunnya sehingga metode ini 

pada umumnya lebih murah. 
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Sumber: Kusnadi, dan kawan-kawan (2000;55) 
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Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 
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“Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan” 
Kaenaikan bersih dan setara kas 
Kas dan setara kas pada awal periode 
Kas dan setara kas pada awal periode 
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Sumber: Kusnadi, dan kawan-kawan (2000:22) 

 

2.3 Laba 

2.3.1 Pengertian Laba 

 Salah satu tujuan penting organisasi yang berorientasi laba adalah 

memperoleh laba. Oleh karena itu jumlah laba yang dicapai merupakan ukuran 

yang dipakai untuk menilai sukses tidaknya manajer dalam mengelola organisasi 

tersebut. 

Dengan tercapainya laba yang diinginkan melalui setiap operasi yang 

dilakukan oleh perusahaan, maka secara garis besar perusahaan sudah dapat 

dikatakan berjalan dengan baik. Semakin besar pertumbuhan laba yang terjadi di 

dalam sebuah perusahaan merupakan gambaran atas baiknya pengelolaan yang 

terjadi di dalam perusahaan tersebut dan semakin diterimanya perusahaan beserta 

produk yang dihasilkan oleh masyarakat konsumen yang ada disekitarnya. 

 Menurut Aliminsyah dan Padji (2003:222), laba dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1. Setiap keuntungan keuangan, laba, atau manfaat, 

2. Kelebihan pendapatan atas biaya. 

 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil keputusan bahwa laba 

merupakan selisih yang besarnya ditentukan oleh hasil pengurangan antara 

pendapatan dan biaya. 

 Menurut Anderson dan Sollenberger, mendefinisikan laba sebagai 

berikut: 

 “Profit is an overall mesure of how well an organization is doing”. 

 
Berdasarkan definisi di atas laba adalah keseluruhan pengukuran dari perusahaan 

organisasi. 



Laba merupakan laporan yang berisi ringkasan pendapatan dan biaya dari 

satu kesatuan perusahaan untuk jangka waktu tertentu misalnya saja dalam satu 

bulan atau satu tahun. Laba ini merupakan indikasi untuk kesuksesan suatu badan 

usaha dengan mengukur efektifitas dan efesiensi. Tidak semua perusahaan 

menjadikan laba itu sebagai suatu tujuan utama tetapi dalam mempertahankan 

usahanya itu perusahaan memerlukan laba. 

 Laba merupakan suatu pos yang penting dari ikhtisar keuangan yang 

banyak memiliki kegunaan dalam berbagai konteks, laba itu dapat dipandang 

sebagai suatu dasar bagi penjualan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, 

pedoman investasi, pengambilan keputusan dan prediksi. 

 Adapun definisi yang dikemukakan oleh J.R.Hicks seperti yang dikutip 

oleh Schroder dan Clark (1995:117) adalah: 

“The purpose of income calculation in partical affairs into give people 
an indication of the amount which they can consume without 
improverishing them selves. Following out this idea it would seem that 
we ought to define a man’s income as the maximum value wich he can 
consume during a week, and still expect to be as well off at the end of the 
week as he was at the beginning”. 
 

Menurut konsep laba di atas, menyatakan bahwa laba adalah nilai 

maksimal yang dapat dikonsumsikan selama periode tertentu dan diharapkan 

dapat memenuhi kesejahteraan pada akhir periode sama dengan kesejahteraan 

pada awal periode. Jadi yang dimaksud laba menurut konsep tersebut merupakan 

laba ekonomi. Konsep ini digunakan oleh para akuntan sebagai dasar untuk 

menentukan laba usaha dari sebuah entitas dimana laba usaha adalah jumlah 

kekayaan yang dapat didistribusikan kepada pemilik saham periode tertentu tanpa 

mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang akan datang sebagaimana 

kemungkinan yang berlaku pada awal periode. 

 

2.3.2 Pengukuran Laba 

Pengukuran laba didasarkan pada tiga jenis pendekatan approach, yaitu: 

konsep laba pada tingkat struktural, tingkat interpretatif, dan tingkat perilaku. 

Hendriksen, (2000;332), sebagai berikut: 



“Konsep pengukuran laba pada tingkat struktural adalah konsep 

pengukuran laba yang didasari atas konsep laba akuntansi”. 

 
FASB Statement of Accounting concepts No.1 menganggap bahwa laba 

akuntansi merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan bahwa 

laba akuntansi dapat digunakan dalam prediksi arus kas yang akan datang. 

Konsep pengukuran laba pada tingkat interpretatif menyadarkan pemikiran 

atas keterkaitan laba dengam modal pemilik ekuitas. Dalam hal ini laba diakui 

sebagai suatu kenaikan bersih dalam kekayaan perusahaan atau kekayaan pemilik, 

sehingga laba juga sekaligus dipandang sebagai pemelihara kekayaan. 

Konsep pengukuran laba menurut perilaku behavior menghubungkan laba 

dengan proses keputusan para investor dan kreditur, reaksi harga surat berharga di 

pasar yang terorganisasi terhadap pelaporan laba, keputusan pengeluaran modal 

dari manajemen, dan reaksi umpan balik (feed back) manajemen dan para 

akuntan. Dalam konsep ini, laba ditekan sebagai alat ramal (forecast instrument) 

dimana pihak ketiga: investor, kreditur berkepentingan dalam menentukan apakah 

akan memegang dan menunggu dividen berikutnya atau justru melepas 

kepemilikannya atas perusahaan. Jadi, para investor dan kreditur yang telah 

memiliki hubungan ataupun belum dengan perusahaan, memandang laba saat ini 

sebagai tolak ukur untuk menghitung laba yang akan datang. 

Dalam akuntansi terdapat empat perbedaan pandangan dalam menghitung 

laba atau mengukur laba, antara lain: 

1. Pemikiran yang berpedoman pada harga sekarang yang disesuaikan dengan 

perubahan tingkat harga umum. Konsep ini disebut dengan General Price 

Level Adjusted Current Value Accounting dan perhitungan labanya disebut 

Adjusted Current Income. 

2. Pengertian yang mengubah asumsi dasar unit pengukuran dengan 

memasukkan unsure perubahan tingkat harga umum dengan tetap 

mempertahankan prinsip biaya histories. Konsep ini dikenal dengan istilah 

General Price Level Adjusted Historical Cost Accounting 



3. Pemikiran yang berpedoman pada harga sekarang sebagai dasar penilaian dan 

tidak menggunakan dasar biaya histories. Konsep ini disebut Current Value 

Accounting dan perhitungan labanya disebut Current Income 

4. Pemikiran yang berpedoman pada asumsi dasar atau postulat unit pengukuran 

dan prinsip biaya histories yang disebut dengan Historical Cost Accounting. 

Pada konsep ini disebut dengan konsep laba Accounting Income. 

 

2.3.3 Jenis-jenis Laba 

 Dalam laporan keuangan laba ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

perhitungan rugi laba yaitu terdiri dari: 

1. Laba kotor  

Laba kotor adalah  pendapatan dikurangi dengan harga pokok. 

2. Laba operasional (Net Oprating Income) 

Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk 

rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam 

perekonomian, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karena itu, 

angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba 

yang pantas sebagai balas jasa pada pemilik modal atau rugi/laba perusahaan 

dari usaha (operasi) pokoknya selama satu periode, yang merupakan selisih 

antara gross profit on Sales dengan general and administration expenses dan 

selling expenses. 

3. Laba Netto bukan operasional (Non Operating Income)  

Laba netto bukan operasi yaitu rugi atau laba perusahaan di luar usaha 

(operasi) pokoknya yang merupakan selisih antara non operating revenues 

dengan non operating expenses selama satu periode. 

4. Laba sebelum pajak (Net Income Before Taxes) 

Laba sebelum pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar 

operasi biaya. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini 

adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya 

dicapai perusahaan. Atau penghasilan netto yang diperoleh perusahaan dari 

usaha pokoknya sela satu periode, yang merupakan gabungan antara net 



operating income dengan non operating income, sebelum dikurangi dengan 

pajak pendapatan. 

5. Laba setelah pajak atau Laba Bersih (Net Income After Taxes)  

Laba bersih yaitu laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba bersih 

dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan (retained earnings).Dari 

perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan 

sebagai dividen kepada para pemegang saham. Atau penghasilan netto yang 

diperoleh perusahaan dari uasaha pokok maupun di luar usaha pokoknya, 

sesudah dikurangi pajak pendapatan (income taxes) selama satu periode. 

 

2.4 Dividen 

2.4.1 Pengertian Dividen 

 Berdasarkan PSAK No.23 paragraf 04 (2004;23.2) tentang pendapatan 

mendefinisikan dividen sebagai : 

“Distribusi laba kepada pemegang ekuitas sesuai dengan proporsi 

mereka dari jenis modal tertentu”. 

 
Definisi dividen menurut Gallagher (1997;392): 

“Dividends are the cash payment that corporation make to their common 

stockholders”. 

 
 Definisi tersebut menyatakan bahwa dividen adalah pembayaran sejumlah 

uang kas (uang tunai) yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang 

sahamnya sebanding dengan jumlah saham biasa yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah, sedangkan untuk preferen dividen dinyatakan dengan persentase nilai 

nominal. 

 “Dividen dibayarkan dari retained earning”, itu merupakan ungkapan 

yang biasanya dijumpai. Akan tetapi untuk lebih tepatnya lagi kita harus 

mengakui bahwa dividen dibayarkan dari kas dan hal itu akan mengurangi 

retained earning. 

 

 



2.4.2 Kebijakan Dividen 

 Dengan mengetahui jenis kebijakan dividen yang dianut suatu perusahaan, 

maka akan memudahkan untuk perkiraan besarnya dividen yang akan dibagikan 

perusahaan tersebut di masa yang akan datang. 

 Berikut ini jenis-jenis kebijakan pembayaran dividen yang umum 

digunakan perusahaan : 

a) Stabile amount per share 

Pada kebijakan ini besarnya dividend per share yang dibayarkan selalu stabil 

dalam jumlah yang relatif tetap tiap tahunnya walaupun terjadi fluktuasi dalam 

earnings per share. Dividen stabil ini dipertahankan untuk jangka waktu yang 

relatif panjang. 

b) Constant Payout Ratio 

Pembayaran dividen merupakan prosentasi yang tetap dari pendapatan 

perusahaan. Jarang sekali perusahaan menjalankan kebijakan dividen jenis ini, 

di mana perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk prosentasi yang 

konstan terhadap pendapatan perusahaan yang berfluktuasi, maka jumlah 

dividen yang dibayarkan ikut berfluktuasi. 

c) Low Regular Plus Extra 

Kebijakan dividen ini merupakan kombinasi antara jenis pertama dan kedua. 

Perusahaan membayarkan dividen tetap yang rendah tetapi ditambah dengan 

pembayaran ekstra pada saat-saat tertentu. Dengan cara ini perusahaan dapat 

menghilangkan ketidakpastian bagi investor atau pemegang saham mengenai 

pendapatan dividen yang akan diterimanya. Untuk perusahaan yang 

pendapatannya berfluktuasi jenis ini merupakan pilihan terbaik 

d) Residual Dividend Policy 

Perusahaan yang menganut kebijakan ini akan membayarkan dividennya jika 

terdapat kelebihan pendapatan yang diperlukan untuk mendanai investasi baru. 

Sebaliknya jika seluruh pendapatannya diperlukan untuk tujuan investasi, 

maka perusahaan tidak akan membayarkan dividennya. 

 



 Perusahaan yang kebijakan dividennya stabil cenderung membayar 

dividennya kecil, karena apabila terjadi kontraksi ekonomi masih mampu 

mempertahankan untuk membayar dividen. Kenaikan earning tidak otomatis 

menaikkan dividen. 

 

2.4.3 Teori Kebijakan Dividen 

 Berikut ini beberapa teori kebijakan dividen yang ditetapkan oleh 

perusahaan menurut Gallagher dan Andrew (1997;396-398) 

1) Residual Theory of Dividend 

Teori ini menghipotesiskan bahwa perusahaan harus mementingkan retained 

earnings untuk keperluan investasi daripada untuk pembayaran dividen. 

Besarnya dividen yang dibayarkan tergantung pada tersedianya retained 

earnings setelah dianggarkan untuk keperluan pendanaan proyek modal. 

2) Clientele Dividend Theory 

Teori ini mengasumsikan bahwa salah satu alasan kunci investor tertarik pada 

perusahaan tertentu adalah kebijakan dividennya. Clientele mungkin akan 

menjual sahamnya dan setelah itu akan datang clientele baru menggantikannya 

atas dasar kebijakan perusahaan tersebut. 

3) Signaling Dividend Theory 

Teori ini berdasarkan pada premise bahwa manajemen mengetahui lebih 

banyak mengenai prospek keuangan daripada pemegang saham. Jadi 

pembayaran dividen akan mengisyaratkan future prospect perusahaan. 

Peningkatan dividen mengisyaratkan kenaikan future earnings dan sebaliknya. 

Karena itu, pembayaran dividen tergantung pada pesan apa yang disampaikan 

manajemen pada para investor. 

4) Bird-in the-hand Theory 

Teori ini menyatakan bahwa para pemegang saham cenderung menyukai 

pembayaran dividen daripada capital gain. Walaupun dengan 

menginvestasikan  kembali retained earnings akan menghasilkan future 

earnings yang lebih baik, akan tetapi keuntungan tersebut belum tentu dapat 

terwujud. Dengan mendapatkan dividen, pemegang saham dapat 



menginvestasikan sesuai keinginannya. Jika teori ini valid, maka saham dari 

perusahaan yang membayar tinggi dividennya, akan populer sehingga harga 

pasar relatif lebih tinggi daripada perusahaan yang menginvestasikan kembali 

pendapatannya 

5) Modigliani and Miller’s Dividend Theory 

Modigliani dan Miller (M&M)  pada tahun 1961 berteori bahwa kebijakan 

dividen adalah irrelevant. Menurut M&M nilai suatu perusahaan ditentukan 

oleh pendapatan yang dihasilkan oleh asset bukan karena kebijakan 

dividennya. 

 

2.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajemen dalam 

menetapkan tingkat dividen Sugiyarso danWinarni (2005;102) 

1) Perjanjian Utang 

Perjanjian utang antara perusahaan dengan kreditur dapat membatasi 

pembayaran dividen sebab seringkali dividen hanya dapat dibayarkan jika 

kewajiban utang kepada kreditur telah dipenuhi perusahaan. Ratio-ratio 

keuangan yang menunjukan perusahaan dalam kondisi sehat juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi kebikajakan dividen. 

2) Pembatasan dari saham preferen 

Apabila dividen pemegang saham preferen belum dibayar maka pembayaran 

dividen kepada pemegang saham biasa belum dapat dilakukan. 

3) Tersedianya kas 

Cash dividend hanya dapat dibayarkan apabila tersedia uang tunai yang cukup, 

keadaan demikian dapat ditunjukkan dalam ratio likuiditas perusahaan yang 

baik. 

4) Pengendalian terhadap perusahaan 

Faktor yang penting khususnya pada perusahaaan-perusahaan yang relatif 

kecil adalah apakah pihak manajemen ingin mempertahankan kontrol terhadap 

perusahaan, keadaan demikian menyebabkan ada kecenderungan perusahaan 

segan menjual saham baru dan lebih suka menahan laba guna memenuhi 



kebutuhan pendanaan perusahaan, akibatnya dividen yang dibayarkan dalam 

bentuk kas menjadi kecil. 

5) Kebutuhan dana untuk investasi 

Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana yang baru untuk 

diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Dalam hal ini 

manajemen cenderung lebih suka memanfaatkan laba ditahan karena 

pemanfaatan laba ditahan tidak memerlukan biaya emisi saham (flotation 

cost). 

6) Fkuktuasi laba 

Apabila laba perusahaan berfluktuasi dividen yang dibayarkan kecil, hal ini 

dilakukan untuk menjaga kestabilan pembayaran dividen. Dengan laba yang 

berfluktuasi perusahaan juga tidak banyak mempergunakan utang sebagai 

sumber pendanaan hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kebangkrutan. 

Dengan demikian laba ditahan akan menjadi besar dan dividen yang 

dibayarkan akan semakin mengecil. 

 
 Dalam menentukan kebijakan dividen, manajemen harus memperhatikan 

kesejahteraan para pemegang saham, di samping harus menjaga pertumbuhan 

perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Brennan dan 

Thakor (1990) keputusan yang menciptakan kesinambungan di antara dividen 

saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga memaksimumkan 

harga saham, disebut dengan kebijakan dividen yang optimal. 

 

2.4.5 Pembayaran Dividen 

 Di dalam pembayaran dividen oleh emiten, maka emiten selalu akan 

mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai 

ataupun dividen saham. Tanggal-tanggal yang perlu diperhatikan dalam 

pembayaran dividen adalah sebagai berikut : 

a) Tanggal pengumuman (declaration date) 

b) Tanggal cum dividen (cum dividend date) 

c) Tanggal pemisahan dividen (ex dividend date) 



d) Tanggal pencatatan (recording date) 

e) Tanggal pembayaran (payment date) 

 
Tanggal pengumuman dividen merupakan tanggal resmi, pengumuman 

oleh emiten tentang bentuk, besarnya, jadwal pembayaran dividen yang akan 

dilakukan. Sedangkan cum dividend date merupakan tanggal hari terakhir 

perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen, baik 

tunai atau saham. Ex dividend date merupakan tanggal setelah saham di 

perdagangkan tanpa sebelumnya ada pengumuman pembagian dividen, tanggal ini 

biasanya dua hari sebelum tanggal pencatatan. Recording date merupakan suatu 

tanggal untuk mencatat pemilik saham mana saja yang memiliki hak untuk 

memperoleh dividen yang akan dibagikan. Sedangkan payment date merupakan 

tanggal penentuan pembagian dividen. 

 

2.4.6 Jenis-jenis Dividen 

 Jenis-jenis dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham adalah : 

a) Cash dividend 

Pembayaran uang tunai (kas) kepada para pemegang saham perseroan yang 

didistribusikan dari laba atau akumulasi laba, dan dikenakan pajak sebagai 

pendapatan. 

b) Property dividend 

Dividen yang dibayarkan dalam bentuk property. Dividen dicatat pada tanggal 

pengumuman pada nilai pasar property tersebut. 

c) Liquid dividend 

Pendistribusian aktiva dalam bentuk dividen dari suatu perseroan yang akan 

menghentikan usahanya. Hal ini terjadi apabila suatu perusahaan jatuh 

bangkrut atau apabila manajeman memutuskan untuk menjual aktiva 

perusahaan dan hasilnya didistribusikan kepada para pemegang saham. 

 

 



d) Stock dividend 

Pembayaran dividen perseroan dalam bentuk saham dan bukan uang tunai 

(kas). Dividen saham dapat berupa saham tambahan dalam perusahaan atau 

saham anak perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang saham. 

 
 Dari berbagai jenis dividen yang disebutkan di atas, dividen kas (dividen 

tunai) adalah jenis yang paling umum dibagikan oleh perusahaan kepada para 

pemegang saham. Seperti yang dinyatakan dalam GAAP Guide (1994;44.12) 

yaitu : 

 “ Cash dividend are the most common type of dividend distributions”. 

 
 Warrant (2005: 493) menyebutkan bahwa ada tiga persyaratan yang 

biasanya harus dipenuhi untuk pembayaran dividen tunai, yaitu : 

“There are usually three conditions that a corporation must meet to pay 
a cash dividend : 
1. Sufficient retained earning 
2. Sufficient cash 
3. Formal action by the board of directors” 

 

Dividen mungkin penting bagi investor atau pemegang saham, tetapi 

mungkin juga tidak. Investor dan pemegang saham yang menyukai pendapatan 

teratur dari dividen kas yang besar akan membeli saham perusahaan yang 

membagikan dividen. 

Tujuan dari emiten untuk memberikan dividen dalam bentuk tunai adalah 

untuk memicu kinerja saham di bursa efek yang merupakan return kepada para 

pemegang saham. Di samping itu tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham di bursa efek. 

Menurut PSAK No. 2 paragraf 33 (2004;2.9) dividen yang dibayarkan 

dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya 

perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan 

dapat diklasifikasikan 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. 



Dividen tunai memainkan peranan penting bagi perusahaan sebagai isyarat 

mengenai kondisi perusahaan serta prospeknya dalam menghasilkan keuntungan 

di masa mendatang. Kenaikan (penurunan) dividen merupakan isyarat positif 

(negatif) akan membaiknya (membentuknya) pendapatan di masa mendatang. Hal 

ini akan lebih didukung oleh situasi di mana perolehan informasi dirasakan mahal 

sehingga merupakan alat yang lebih murah dan akurat bagi pemegang saham. 

Investor yang mementingkan capital gain akan mencari perusahaan 

dengan prospek pertumbuhan dan memilih perusahaan yang menahan pendapatan 

untuk memperoleh tambahan modal bagi pertumbuhan dana dibandingkan 

perusahaan yang mengurangi posisi kasnya dengan  membayar dividen kas. 

 

2.5 Pengaruh Arus Kas dan Laba terhadap Dividen Tunai 

 Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam 

suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, di mana arus kas ini, dibagi 

menjadi tiga aktivitas, yaitu : aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan. 

Dengan adanya pembagian ke dalam tiga area aktivitas ini, akan 

menggambarkan aktivitas perusahaan dengan lebih teliti sehingga informasi 

tentang perusahaan akan lebih jelas terbaca.Tetapi informasi yang terdapat dalam 

laporan arus kas akan bermakna atau memiliki nilai bagi investor jika keberadaan 

informasi tersebut dapat menyebabkan investor mengambil keputusan untuk 

melakukan transaksi di pasar modal. B.N Marbun (2001;25) menyatakan bahwa : 

“Arus kas merupakan indikator yang penting tentang kemampuan 

sebuah perusahaan untuk membayar dividen pada masa yang akan 

datang”. 

 
 Masing-masing dari ketiga aktivitas yang terdapat dalam laporan arus kas 

memberikan informasi yang dapat menjelaskan keputusan-keputusan atau 

langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. 

Dengan demikian,  investor dapat menggunakan informasi tersebut dalam 

keputusan investasinya. Selain itu laba bersih (net income) sering dianggap 



indikator kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Oleh karena itu laba 

diakui sebagai suatu indikator  dari jumlah maksimum yang harus dibagikan 

sebagai dividen dan ditahan untuk perluasan atau diinvestasikan kembali di dalam 

perusahaan. 

 

2.5.1 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasi terhadap Dividen Tunai 

 Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan acuan yang 

menentukan apakah perusahaan dari kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus 

kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 

pada sumber pendanaan dari luar. 

 Disebutkan oleh Meigs & Meigs (1993;879) mengenai pentingnya arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi : 

“In the long run, a business must generate a positive net cash flow from 
it operating activities it the business is to survive. A business with 
negative cash flow of operating activities will not be able to raise cash 
from other source indefinitely. In fact, the ability of a business to raise 
cash trough financial activities is mighty dependent upon its ability to 
generate cash from its normal business operation. Creditors and 
stockholder are reluctant to invest in a company that does not generate 
enough cash from operating activities to assure prompt payment of 
maturity liabilities interest and dividends”. 

 

Selain itu juga diungkapkan oleh Haskins, Ferris and Selling (2000;91) : 

“The cash flow from operation in considered to be a highly significant 
indicator of company’s short term financial health: it is assentially 
equivalent to a company’s net income measured an a cash basis instead 
of an accrual basis”. 
 

 Dari keterangan di atas dapat diperoleh gambaran bahwa arus kas operasi 

yang negatif memberikan sinyal kurang baik bagi investor karena arus kas operasi 

yang negatif dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat menghasilkan 

kas yang cukup untuk membiayai kegiatan perusahaan termasuk dalam hal 

pembayaran dividen sehingga dividen tunai yang akan diterima pemegang saham 

akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Hal ini relatif, mengingat adanya 



kemungkinan penerimaan kas dari aktivitas investasi ataupun dari aktivitas 

pendanaan perusahaan dalam membayar kegiatannya. Oleh sebab itu, investor 

patut untuk melihat aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yang dilakukan 

perusahaan tersebut. 

 

2.5.2 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Investasi terhadap Dividen Tunai 

 Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Dari sudut pandang investor, 

arus kas investasi merupakan poin kedua yang dilihat setelah arus kas operasi. 

 Informasi mengenai aktivitas investasi suatu perusahaan merupakan 

gambaran kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan dananya untuk 

berinvestasi secara bijak sehingga pada nantinya investasi yang dilakukan 

sekarang akan memberikan hasil di masa yang akan datang sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri yang pada akhirnya akan memberikan 

keuntungan langsung (dividen meningkat atau stabil) ataupun tidak langsung 

(capital gain) kepada investor. 

 Arus kas investasi bernilai positif dapat diartikan bahwa perusahaan 

memperoleh penerimaan dari kegiatan investasinya. Sebaliknya jika arus kas 

investasi memiliki nilai negatif, maka dilihat bahwa kas yang ada dalam 

perusahaan digunakan untuk berinvestasi seperti membayar pembelian aktiva 

ataupun pembayaran uang muka. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kas 

lebih digunakan untuk kegiatan investasi sehingga kas yang digunakan untuk 

membayar dividen akan berkurang sehingga akan menyebabkan dividen tunai 

yang diterima pemegang saham berkurang. 

 

2.5.3 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terhadap Dividen 

Tunai 

 Dikatakan oleh Gallagher dan Andrew (1997;393), bahwa investor lebih 

tertarik kepada bagaimana perusahaan memperoleh dana (aktivitas operasi), 

menggunakan dananya untuk investasi (aktivitas investasi), barulah yang terakhir 

bagaimana perusahaan tersebut membiayai investasinya (aktivitas pendanaan). 



 Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kas yang 

berasal dari aktivitas pendanaan perlu diungkapkan secara terpisah karena arus 

kas ini berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para 

pemasok modal perusahaan, seperti penerimaan kas dari emisi saham, pelunasan 

pinjaman, pembayaran dividen dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan 

kesehatan keuangan perusahaan. 

 Arus kas pendanaan yang positif menandakan bahwa perusahaan 

mendapatkan dana dari pihak ketiga. Dana ini dapat berupa hutang, pinjaman 

bank ataupun kas hasil penawaran umum terbatas. Hal ini dapat menguntungkan 

perusahaan karena perusahaan memperoleh dana tambahan selain yang berasal 

dari kesehatan operasionalnya. Namun di sisi lain menimbulkan kewajiban bagi 

perusahaan karena adanya klaim dari pihak ketiga berupa pembayaran bunga 

hutang dan pinjaman. Hal ini dapat menyebabkan arus kas pendanaan bernilai 

negatif, yang menandakan bahwa perusahaan tengah berusaha untuk 

menyelesaikan kewajibannya, sehingga dana yang ada dalam perusahaan 

digunakan untuk hal tersebut. Hal ini dapat berdampak kepada pembayaran 

dividen sehingga perusahaan mengurangi jumlah dividen yang nantinya akan 

berdampak terhadap berkurangnya jumlah dividen tunai yang diterima. 

 

2.5.4 Pengaruh Laba terhadap Dividen Tunai 

 Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat 

memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Perusahaan seperti 

ini biasanya cenderung  membayarkan laba dengan presentase yang lebih tinggi 

dari pada perusahaaan yang labanya berfkluktuasi. Perusahaan yang tidak stabil, 

tidak yakin apakah laba yang diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang 

dapat tercapai, sehingga perusahaan cenderung untuk menahan sebagian besar 

laba saat ini. Dividen yang lebih rendah akan lebih mudah untuk dibayar apabila 

laba menurun pada masa yang akan datang. 

 



 Pada umumnya, laba bersih (net income) sering dianggap indikator 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Selain itu laba diakui sebagai 

suatu indikator  dari jumlah maksimum yang harus dibagikan sebagai dividen dan 

ditahan untuk perluasan atau diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Jika 

laba naik maka dividen tunai akan naik. Hal tersebut mungkin saja terjadi, 

misalnya pembayaran dividen yang didanai dari hutang atau terdapat 

kemungkinan pihak manajemen perusahaan berniat menarik niat investor 

sehingga jika suatu saat perusahaan membutuhkan dana dan hendak menerbitkan 

saham baru atau dapat menarik minat beli investor. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


