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PERBANDINGAN LABA DAN ARUS KAS SEBAGAI INDIKATOR 
PEMBAGIAN DIVIDEN KAS 

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2006-2008)   

Oleh: 
Arya Mulyatono  

Dosen Pembimbing: 
Sari Atmini, SE., M.Si., Ak.    

Abstrak   

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa arus kas 
lebih baik digunakan sebagai indikator pembagian dividen kas dibanding dengan 
laba. Popuasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Melalui metode purposive 
sampling didapatkan sampel sebanyak 37 perusahaan, sehingga data yang diamati 
secara keseluruhan berjumlah 111. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berasal dari laporan keuangan auditan yang dipublikasi melalui website 
www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik laba 
maupun arus kas sama-sama berpengaruh terhadap dividen kas. Namun pengaruh 
yang lebih kuat ditunjukkan oleh arus kas. Melalui pernyataan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa arus kas lebih baik digunakan sebagai indikator pembagian 
dividen kas dibanding dengan laba.  

Kata kunci: laba, arus kas, dividen kas              
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COMPARATIVE OF EARNING AND CASH FLOW AS DISTRIBUTION 
INDICATOR OF CASH DIVIDEND 

(Study on Listed Manufacturing Companies at Indonesia Stock Exchange 
Periods 2006-2008)   

By: 
Arya Mulyatono  

Advisor Lecturer: 
Sari Atmini, SE., M.Si., Ak.    

Abstract   

The objective of this research is to find empirical evidence that cash flow 
better used as distribution indicator of cash dividend than earning. Population in 
this research is listed manufacturing companies at Indonesia Stock Exchange 
during 2006-2008. Sample in this research is obtained by using purposive 
sampling method. Sample of this research consist of 37 manufacturing companies, 
so the totally data in this research are 111. Data that used in this research is 
financial statements from each company, published through www.idx.co.id and 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD). This research use quantitative 
method with multiple regressions analyzes. The result of this research indicated 
that earning and cash flow equally influence to the cash dividend. But the strong 
influence has shown by cash flow. From that statement, this research concludes 
that cash flow better used as distribution indicator of cash dividend than earning.   

Key words: earning, cash flow, dividend cash       
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek berkewajiban untuk 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan guna kepentingan para pemakainya, 

salah satunya yaitu investor. Investor memerlukan informasi mengenai kinerja 

perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap saham yang diterbitkan atau 

ditawarkan oleh perusahaan di bursa efek sebagai bahan evaluasi atas keputusan 

investasi yang diambil. Laporan keuangan dapat menjadi sumber berbagai macam 

informasi bagi investor dan bermanfaat sebagai salah satu dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Berarti dalam hal ini 

akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi. 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan 

digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan. Menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

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

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (IAI, 2009:par 9). 
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Berdasar pengklasifikasian yang dilakukan IASB, laporan keuangan terdiri 

dari dua unsur. Pertama, unsur posisi keuangan yang meliputi aset, liabilitas, dan 

ekuitas yang menunjukkan sumber daya pada waktu tertentu (moment in time). 

Kedua, unsur kinerja yang meliputi pendapatan dan beban yang menunjukkan 

transaksi, peristiwa, dan keadaan yang memengaruhi perusahaan selama periode 

tertentu (period of time) (Kieso, et. al.,2011:48). Adapun PSAK No. 1 

menyebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-

komponen berikut ini: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba 

rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, 

laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi 

keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika perusahaan 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika perusahaan 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya  (IAI, 2009:par 10). Untuk 

menilai kinerja perusahaan yang sering dijadikan indikator adalah laba yang 

terdapat dalam laporan laba rugi dan merupakan salah satu bagian dari laporan 

keuangan.  

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 

memiliki banyak kegunaan dalam berbagai konteks. Laba sering digunakan 

sebagai suatu dasar pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi serta 

pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Belkaoui, 2007:226).  Laba yang 

diperoleh suatu perusahaan akan didistribusikan ke dalam laba ditahan (retained 

earnings), dividen, atau pun keduanya. Laba ditahan merupakan salah satu 
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sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, 

sedangkan dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham 

(Hery, 2009). Dalam SFAC No. 8 disebutkan bahwa fokus utama dari pelaporan 

keuangan adalah informasi tentang kinerja suatu entitas yang dapat dilihat dari 

laba komprehensif dan komponennya (FASB, 2010:par BC1. 31). 

Komponen laba terdiri dari hasil operasional, atau luar biasa, dan hasil-

hasil non-operasional, atau keuntungan dan kerugian luar biasa, yang jumlah 

keseluruhannya sama dengan laba bersih (Rahmat, 2006). Laba bersih sering 

dinyatakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam membagi dividen. 

Perusahaan cenderung memelihara kebijakan dividen yang teratur. Perusahaan 

tidak menyukai mengurangi dividen, dan mereka hanya mau menaikkan dividen 

jika merasa yakin bahwa perusahaan mampu memelihara atau menjaga kinerjanya 

di masa yang akan datang (Hery, 2009). Dari pernyataan tersebut dapat diartikan 

bahwa jumlah laba yang dihasilkan perusahaan akan menjadi salah satu faktor 

utama yang dipertimbangkan perusahaan dalam membagikan dividen. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan manfaat dan kandungan 

informasi laba telah banyak dilakukan. Efendri (1993) mengemukakan bahwa 

faktor peningkatan dan penurunan laba termasuk faktor sangat penting yang 

dipertimbangkan manajemen dalam menentukan kebijakan pembagian dividen 

kas. Nahibaho (2000) menyimpulkan bahwa laba perusahaan saat ini merupakan 

prediktor bagi dividen yang akan datang. Dengan demikian laba saat ini akan 

memengaruhi kebijakan dividen yang akan datang. Sedangkan laba saat ini 

maupun arus kas saat ini bukan merupakan prediktor bagi dividen saat ini dan 
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tidak memengaruhi kebijakan dividen saat ini. Melalui pernyataan tersebut dapat 

dikatakan bahwa laba bermanfaat dan dapat digunakan sebagai indikator 

pembagian dividen kas. 

Selain informasi laba, informasi arus kas juga berguna sebagai indikator 

dalam pembagian dividen kas, informasi arus kas ini dapat dilihat dalam laporan 

arus kas yang disusun dan dilaporkan oleh perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 2, 

arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas (IAI, 2009:par 5), 

sedangkan menurut Kieso et. al., (2011:204) laporan arus kas adalah laporan yang 

menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran 

kas dari suatu entitas selama periode waktu tertentu. PSAK No. 2 menjelaskan 

bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari operasinya entitas dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, 

membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar (IAI, 2009:par 12). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

informasi arus kas dari aktivitas operasi berhubungan dan merupakan indikator 

dalam menentukan pembagian dividen kas. 

Variabel arus kas atau posisi kas perusahaan turut memengaruhi tingkat 

pembagian dividen kas secara signifikan selain ukuran perusahaan dan financial 

leverage. Pada umumnya manajemen akan melakukan pembagian dividen kas 

pada tingkat yang rendah apabila terjadi ketidakpastian arus kas di masa 

mendatang. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penurunan 

tingkat dividen kas yang dibagikan pada masa yang akan datang. Sebaliknya 
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perusahaan dengan posisi kas yang kuat cenderung mempunyai kemampuan yang 

lebih besar untuk membagi dividen kas, karena pembagian dividen kas 

merupakan arus kas keluar. Oleh karena itu, mayoritas perusahaan sering 

mempertimbangkan arus kas dalam menentukan besarnya dividen kas yang 

dibagikan (Bradley, 1997 dalam Hery, 2009). 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengujian manfaat dan 

kandungan laporan arus kas telah banyak dilakukan. Kusuma (2003) menguji 

kandungan informasi laba dan arus kas operasi. Hasilnya mengindikasikan bahwa 

arus kas operasi memiliki nilai tambah kandungan informasi lain yang tidak 

dimiliki oleh laba. Suadi (1998) meneliti manfaat laporan keuangan, yang 

hasilnya mengindikasikan laporan arus kas dapat digunakan sebagai prediksi 

jumlah pembayaran dividen yang terjadi dalam satu tahun setelah terbitnya 

laporan arus kas tersebut. Arus kas memengaruhi rasio pembayaran dividen secara 

signifikan dan mempunyai hubungan positif. Jadi apabila posisi kas perusahaan 

tinggi maka umumnya perusahaan akan membayar dividen dalam jumlah yang 

besar (Mollah, 2000:8). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi arus 

kas bermanfaat bagi investor, investor potensial, kreditor, dan pemakai laporan 

keuangan eksternal lainnya guna melihat jumlah dividen kas yang akan dibagikan 

oleh perusahaan. 

Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham dari suatu perusahaan 

secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-

masing pemilik (Stice et. al. 2004:902). Ada tiga hal yang harus diperhatikan 

dalam membagikan dividen. Pertama, seberapa besar persentase yang akan 
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dibagikan. Kedua, apakah akan dibagikan dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya. 

Ketiga, seberapa stabil dividen yang akan dibagikan tersebut. Kebijakan 

pembagian dividen adalah suatu keputusan untuk menentukan seberapa besar 

bagian laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan 

ditahan dalam perusahaan untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (Ariyanti, 

2007). Kebijakan pembagian dividen tergantung pada keputusan rapat umum 

pemegang saham (RUPS). 

Ada dua faktor yang dapat memengaruhi kebijakan dividen yaitu faktor 

intern/financial dan faktor ekstern/non financial. Faktor intern/financial 

merupakan faktor yang dapat dipengaruhi dan dikendalikan perusahaan secara 

aktif, misalnya likuiditas perusahaan dan tingkat laba. Di lain pihak, faktor 

ekstern/non financial merupakan faktor yang sulit dikendalikan perusahaan 

karena berasal dari luar perusahaan, seperti pajak atas dividen, akses ke pasar 

modal, perundangan, dan sebagainya (Setyawan, 1995). 

Dividen yang bisa diperoleh oleh para investor ada dua jenis, yaitu dividen 

kas dan non kas. Dividen kas (cash dividend) adalah dividen yang dibagikan 

perusahaan kepada investor dalam bentuk uang tunai. Sedangkan dividen non kas 

adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan bukan dalam bentuk uang tunai, 

yaitu: script dividend, property dividend, liquidating dividend dan stock dividend 

(Mummaiza dan Nasution, 2009). Pada kenyataannya para investor lebih tertarik 

pada pembayaran dividen dalam bentuk uang tunai, sebab dapat meminimalisasi 

ketidakpastian atas investasinya pada suatu perusahaan. Berdasar pada Bird in the 

Hand Theory yang ditulis oleh Gordon, Suherli dan Harahap (2004) menyatakan 
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bahwa para investor beranggapan dividen yang diterima dalam bentuk kas lebih 

menggambarkan seberapa besar return dari modal yang mereka tanamkan dan 

memberikan kepuasan tersendiri. Hal tersebut sangat penting dan harus 

diperhatikan perusahaan karena investor sangat penting bagi perusahaan. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis hubungan antara laba 

dan arus kas dengan dividen kas telah banyak dilakukan. Dermawan (2000), 

Murtanto dan Febby (2004), serta Mummaiza dan Nasution (2009) menyatakan 

bahwa laba dan arus kas berhubungan dengan dividen kas, namun hubungan yang 

lebih kuat ditunjukkan oleh variabel laba. Terdapat juga beberapa penelitian 

sejenis dengan hasil yang berbeda. Hery (2009), Manurung dan Siregar (2009), 

Galaxy (2010) menyatakan bahwa variabel arus kas berhubungan dan 

berpengaruh lebih kuat terhadap dividen kas daripada variabel laba. 

Dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa laba dan arus kas sama-sama berhubungan dan berpengaruh 

terhadap dividen kas. Namun dominasi pengaruh antara laba dan arus kas 

terhadap dividen kas sampai saat ini masih belum konsisten. Pada konsepnya laba 

dan arus kas memberikan pertimbangan penting dalam kebijakan pembagian 

dividen kas. Nilai laba memberikan informasi mengenai prestasi atas kinerja 

perusahaan selama satu periode dan pada akhirnya dijadikan sebagai acuan dalam 

pembagian dividen kas. Namun pada kenyataannya pembagian dividen kas 

merupakan aliran kas keluar perusahaan kepada para pemegang saham biasa. Hal 

ini membutuhkan likuiditas keuangan perusahaan, sedangkan di dalam nilai laba 

masih mengandung unsur-unsur akrual yang belum sepenuhnya bisa 



8  

direalisasikan dan menganut metode yang berbeda-beda sesuai dengan ketetapan 

standar yang terdapat dalam PSAK. Oleh karena itu, nilai laba/rugi bersih belum 

bisa mencerminkan ketersediaan kas yang selanjutnya oleh perusahaan dapat 

digunakan untuk membagikan dividen kas. Sebaliknya di dalam laporan arus kas 

terdapat aliran kas masuk dan kas keluar selama satu periode yang dikelola oleh 

perusahaan, dan hasil akhirnya menunjukkan nilai kas bersih yang 

tersedia/dimiliki oleh perusahaan. Ketersediaan/likuiditas akan kas yang dimiliki 

oleh perusahaan ini pada akhirnya menjadi pertimbangan yang lebih penting 

dalam pembagian dividen kas. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji kembali dominasi 

pengaruh antara laba dan arus kas terhadap dividen kas dan mengangkatnya 

sebagai skripsi dengan judul: 

PERBANDINGAN LABA DAN ARUS KAS SEBAGAI INDIKATOR 

PEMBAGIAN DIVIDEN KAS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008) .   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang diajukan adalah Apakah arus kas lebih baik 

digunakan sebagai indikator pembagian dividen kas dibanding dengan laba?
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 

bahwa arus kas lebih baik digunakan sebagai indikator pembagian dividen kas 

dibanding dengan laba.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Jika tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian ini akan 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu menemukan indikator 

yang lebih baik antara laba dan arus kas dalam pembagian dividen kas yang 

dapat digunakan peneliti lain untuk mengembangkan teori atau penelitian lain. 

2. Investor maupun calon investor, sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli, menjual atau menahan saham berdasarkan harapan 

atas dividen kas yang dibagikan menggunakan informasi laba dan arus kas 

yang dilaporkan perusahaan. 
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BAB II 

TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

2.1  Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang 

biasanya disusun pada akhir periode. Laporan keuangan memiliki tujuan dan 

manfaat bagi para pemakainya. Laporan keuangan juga terdiri dari unsur-unsur 

yang nantinya dimasukkan ke dalam komponen-komponen laporan keuangan 

yang merupakan jenis-jenis laporan yang terdapat di dalam laporan keuangan. 

Selain itu agar dapat dikatakan berkualitas laporan keuangan juga memiliki 

karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi. Laporan keuangan selain memiliki 

manfaat bagi pemakainya juga memiliki keterbatasan mengenai informasi yang 

terkandung di dalamnya.  

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi yang berguna 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan. Laporan keuangan adalah sebuah 

sarana bagi entitas untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak 

eksternal (Kieso et. al., 2011:5). Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 
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manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka 

(IAI, 2009:par 9). 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan yang disusun pada akhir periode dan digunakan sebagai alat komunikasi 

antara data keuangan perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal 

perusahaan yang membutuhkan informasi terkait aktivitas perusahaan    

(Munawir, 1999:2).  

2.1.2  Tujuan dan Manfaat Laporan keuangan 

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh seseorang atas suatu 

hal, sehingga tujuan laporan keuangan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai 

perusahaan atas diterbitkannya laporan keuangan. Manfaat merupakan hasil guna 

dari suatu hal terhadap pemakainya, sehingga manfaat laporan keuangan 

merupakan seberapa besar tingkat kegunaan laporan keuangan oleh pengguna 

laporan tersebut. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

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

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (IAI, 2009:par 
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9). Tujuan laporan keuangan menurut SFAC No. 8 adalah menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi investor potensial, pemerintah dan 

kreditor dalam pembuatan keputusan ekonomi, seperti halnya membeli, menjual 

atau menahan saham dan pemberian kredit kepada entitas (FASB, 2010: par 

OB2). Laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan beserta 

perubahannya yang berguna bagi para pemakai dalam pembuatan keputusan 

ekonomi (Lam & Lau, 2009:20). 

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dan 

manfaat laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi pengguna laporan keuangan. Lebih spesifik laporan keuangan dapat 

bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan 

peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan perusahaan.  

2.1.3  Pemakai Laporan Keuangan 

Untuk dapat mewujudkan manfaat dari laporan keuangan, maka 

dibutuhkan adanya pihak-pihak yang menggunakan laporan tersebut. Karena 

laporan keuangan disajikan oleh perusahaan, pihak-pihak yang menggunakan 

laporan keuangan adalah pihak internal dan eksternal perusahaan. 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi (IAI, 2009:par 9): 

1.  Investor  

Penanam modal membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus 

membeli, menahan, atau menjual suatu investasi. Pemegang saham 
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membutuhkan informasi untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar 

dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

entitas dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

3.  Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan 

apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4.  Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya membutuhkan informasi keuangan untuk 

memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

5.  Pelanggan 

Pelanggan membutuhkan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, 

terutama jika pelanggan terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan 

entitas. 

6.  Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, 

menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya.    
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7.  Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

entitas serta rangkaian aktivitasnya. 

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun 

perkembangan suatu perusahaan adalah para pemilik perusahaan, manajer 

perusahaan yang bersangkutan, kreditur, bankers, investor, pemerintah di mana 

perusahaan tersebut berdomisili, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya. Manajer atau pimpinan perusahaan, membutuhkan informasi posisi 

keuangan perusahaan yang lalu untuk menyusun rencana yang lebih baik, 

memperbaiki sistem pengawasan, dan menentukan kebijakan-kebijakan yang 

lebih tepat di masa depan (Munawir, 1999:2). 

Selain itu, laporan keuangan oleh manajemen juga digunakan sebagai alat 

untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas 

kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Berdasarkan uraian tersebut, 

pemakai laporan keuangan adalah pihak-pihak internal maupun eksternal 

perusahaan yang memiliki tujuan yang berbeda-beda atas diterbitkannya laporan 

keuangan.  

2.1.4  Unsur-unsur Laporan keuangan 

Unsur-unsur laporan keuangan merupakan bagian-bagian yang terdapat 

dalam laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu nilai dalam 

setiap penyusunan laporan yang ada dalam laporan keuangan. Berdasarkan 
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Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, unsur laporan 

keuangan terdiri dari dua, yaitu unsur dari posisi keuangan dan unsur dari kinerja. 

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah 

aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja 

dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban (IAI, 2009:par 47). 

IASB dalam Kieso et. al. (2011:48) menyatakan unsur-unsur laporan 

keuangan meliputi: 

1.  Aset  

Sumber daya atau kejadian masa lalu yang dikendalikan oleh entitas guna 

memperoleh kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan. 

2.  Liabilitas  

Liabilitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan untuk 

menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. 

3.  Ekuitas  

Sisa keuntungan atas aset sebuah entitas, setelah dikurangi dengan 

liabilitasnya. 

4.  Pendapatan  

Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk 

penambahan aset atau pengurangan liabilitas yang hasil akhirnya adalah 

kenaikan ekuitas selain dari penambahan ekuitas dari pemilik.    



16  

5.  Beban  

Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk 

penyusutan aset atau bertambahnya liabilitas yang hasil akhirnya berupa 

penurunan ekuitas selain dari pengurangan ekuitas oleh pemilik. 

Berdasar pengklasifikasian yang dilakukan IAI dan IASB tersebut, laporan 

keuangan terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur posisi keuangan yang meliputi 

aset, liabilitas, dan ekuitas yang menunjukkan sumber daya pada waktu tertentu 

(moment in time). Kedua, unsur kinerja yang meliputi pendapatan dan beban yang 

menunjukkan transaksi, peristiwa, dan keadaan yang memengaruhi perusahaan 

selama periode tertentu (period of time) (Kieso, et. al.,2011:48).  

2.1.5  Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan merupakan jenis-jenis laporan yang terdapat 

dalam laporan keuangan. Setiap komponen laporan keuangan terdiri dari beberapa 

unsur laporan keuangan yang membentuk suatu nilai. Menurut PSAK No. 1, 

laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini (IAI, 

2009:par 10): 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

Berisi laporan mengenai aset, liabilitas dan ekuitas dari suatu bisnis entitas 

pada tanggal tertentu (Kieso, et. al.,2011:190). 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur kesuksesan operasional 

entitas selama periode waktu tertentu (Kieso, et. al.,2011:144). 
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3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

Berisi laporan mengenai perubahan masing-masing akun ekuitas dan total 

ekuitas selama periode waktu tertentu (Kieso, et. al.,2011:165). 

4. Laporan arus kas selama periode 

Laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas 

dan pengeluaran kas dari suatu entitas selama periode waktu tertentu (Kieso, 

et. al.,2011:204). 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lainnya 

PSAK No. 1 menyatakan, catatan atas laporan keuangan berisi informasi 

tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan 

pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas (IAI, 2009:par 7). 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 

perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

Warren et. al. (2005:24) mengungkapkan urut-urutan penyusunan laporan 

keuangan, yaitu sebagai berikut: 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan 

ekuitas, 3. Neraca, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, komponen utama laporan keuangan terdiri dari 

lima, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 
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laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat perbedaan 

dalam urutan penyajian dan penyusunannya.  

2.1.6  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan hal-hal yang harus 

terkandung dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut mengacu pada syarat-

syarat yang harus dipenuhi laporan keuangan agar bisa dinyatakan sebagai 

laporan yang berkualitas. FASB (2010) melalui SFAC No. 8 dan Kieso, et. al. 

(2011:44-47) mengidentifikasikan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi 

sebagai berikut: 

1. Karakteristik Kualitatif Dasar 

a. Relevan  

Agar relevan informasi akuntansi harus dapat digunakan dalam pembuatan 

keputusan. Informasi yang tidak disertai adanya keputusan merupakan 

informasi yang tidak relevan. Informasi akuntansi dapat dikatakan relevan 

apabila memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik atau keduanya. 

1) Nilai prediksi 

Dikatakan memiliki nilai prediksi jika informasi akuntansi tersebut 

mempunyai nilai sebagai masukan untuk memprediksi proses yang 

digunakan oleh investor untuk menilai masa depan.    
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2) Nilai umpan balik 

Informasi yang relevan juga dapat membantu pemakai laporan 

keuangan untuk memberikan umpan balik atau meyakinkan 

prediksinya. 

b. Penyajian Secara Wajar 

Penyajian secara wajar adalah kualitas dasar kedua yang membuat 

informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Penyajian 

secara wajar diartikan bahwa jumlah dan akunnya sesuai dengan keadaan 

yang ada dan terjadi. Penyajian yang wajar merupakan suatu kebutuhan 

karena kebanyakan pengguna laporan keuangan hanya mempunyai waktu 

dan atau keahlihan saja untuk mengevaluasi isi informasi. Untuk dapat 

memenuhi kualitas penyajian secara wajar maka informasi akuntansi harus 

lengkap, netral dan bebas dari salah saji. 

1) Kelengkapan 

Kelengkapan berarti bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk 

penyajian secara wajar telah tersedia. 

2) Netralitas 

Netralitas berarti bahwa suatu perusahaan tidak bisa memilih informasi 

untuk memihak kepentingan suatu pihak di atas kepentingan lainnya. 

3) Bebas dari salah saji 

Sebuah informasi yang bebas dari salah saji akan membuat informasi 

akuntansi menjadi lebih akurat (wajar).  
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2. Karakteristik Kualitatif Tambahan 

Adalah komplementer karakteristik kualitatif dasar, karakteristik kualitatif 

tambahan ini membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang 

kurang berguna. 

a. Komparabilitas 

Dikatakan komparabilitas jika informasi diukur dan dilaporkan dalam cara 

yang sama pada entitas sejenis yang berbeda untuk diperbandingkan. 

b. Variabilitas 

Dikatakan variabilitas jika ketika beberapa auditor independen 

menggunakan metode yang sama dan memperoleh hasil yang serupa pada 

entitas yang sama. 

c. Ketepatan waktu 

Memiliki makna bahwa informasi harus tersedia untuk pembuat keputusan 

sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk memengaruhi 

keputusan. 

d. Dapat dipahami 

Kualitas penting yang diperlukan oleh pemakai informasi ditampung 

dalam laporan keuangan untuk kemudian diklasifikasikan dan disajikan 

secara jelas dan singkat sehingga mudah dipahami. 

Selain mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi, 

FASB dalam Kieso et. al. (2011:56-57) juga telah mengidentifikasi kendala-

kendala dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif, 

yaitu: 
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1.  Kendala Biaya (Cost Constraint)  

Biaya penyediaan informasi harus ditimbang terhadap manfaat yang bisa 

diperoleh dari pemakaian informasi itu. Dalam penyediaan informasi biaya 

yang dikeluarkan tidak sedikit, oleh karena itu biasaya entitas melakukan 

analisis biaya terhadap manfaat yang diperoleh terlebih dahulu. 

2.  Kendala Materialitas (Materiality Constraint)  

Kendala materialitas memperhatikan pengaruh hal pada keseluruhan 

operasional keuangan enitas. Suatu hal dikatakan material jika hal tersebut 

dapat memengaruhi atau mengubah keputusan atau penilaian seseorang. 

Berdasarkan pernyataan di atas, karakteristik kualitatif laporan keuangan 

merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi 

berkualitas dan bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan. Selain itu juga 

terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi oleh perusahaan guna memenuhi 

karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan.  

2.1.7  Keterbatasan Laporan Keuangan 

Pada dasarnya, laporan keuangan selain memiliki tujuan dan manfaat 

terhadap pemakai, laporan tersebut juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan 

laporan keuangan ini akan menyulitkan pemakai yang tidak mempunyai 

pemahaman akuntansi dalam menginterpretasikannya. Adapun keterbatasan dari 

laporan keuangan dengan memperhatikan sifat-sifatnya, antara lain (Munawir, 

1999:9): 
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1.  Laporan keuangan yang dibuat secara periodik merupakan interim report dan 

bukan merupakan laporan keuangan yang final. 

2.  Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3.  Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, pada kenyataannya daya beli 

(purchasing power) uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. 

4.  Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

memengaruhi posisi atau keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut 

tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

Berdasarkan pernyataan di atas, keterbatasan dari laporan keuangan yaitu 

bukan sebagai laporan keuangan final, disusun berdasarkan standar nilai yang 

berbeda-beda, dipengaruhi nilai waktu uang, serta tidak dapat menunjukkan 

faktor-faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang.  

2.2  Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi (income statement) adalah laporan yang mengukur 

kesuksesan kegiatan operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. 

Laporan laba rugi memiliki kegunaan bagi para pemakainya dan memiliki 

elemen-elemen penting minimal yang harus disajikan. Selain itu bagian yang 

terpenting di dalam laporan laba rugi adalah laba bersih karena laba bersih 
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mencerminkan pencapaian dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu dan 

dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembagian dividen.  

2.2.1  Pengertian Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan yang 

menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama satu periode waktu 

tertentu. Laporan laba rugi dapat digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan 

yang informasinya dapat dilihat dari laba bersih perusahaan. 

Laporan laba rugi (income statement) adalah laporan yang mengukur 

kesuksesan kegiatan operasional entitas selama periode waktu tertentu. Komunitas 

bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas, 

nilai investasi, dan kekayaan kredit atau kemampuan entitas melunasi pinjaman. 

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan 

kreditor untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan waktu, dan 

ketidakpastian dari arus kas masa depan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa laporan laba rugi merupakan laporan mengenai pencapaian 

kesuksesan perusahaan yang dapat digunakan para komunitas bisnis dalam 

menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kemampuan perusahaan melunasi 

pinjaman serta membantu memprediksi jumlah, penetapan waktu dan 

ketidakpastian arus kas masa depan (Kieso et. al., 2011:144)    
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2.2.2  Kegunaan Laporan Laba Rugi    

Setiap laporan memiliki fungsi atau kegunaan masing-masing yang 

bermanfaat bagi pemakainya. Laporan laba rugi termasuk dalam laporan yang 

banyak digunakan oleh pemakainya untuk mengukur kinerja suatu perusahaan.   

Kieso et. al. (2011:144) menyebutkan bahwa laporan laba rugi membantu 

investor untuk: 

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu entitas. 

Menguji pendapatan dan beban sebagai indikasi bagaimana kinerja entitas dan 

membandingkan kinerjanya pada entitas lain yang sejenis. 

2. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. 

Informasi mengenai kinerja masa lalu membantu untuk menentukan tren yang 

menyediakan informasi mengenai kinerja masa depan. 

3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. 

Melalui informasi komponen laporan laba rugi yang terdiri atas pendapatan, 

beban, laba dan rugi yang saling berhubungan dapat membantu menilai risiko 

atas ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. 

Berdasarkan uraian di atas laporan laba rugi merupakan laporan yang 

memiliki kegunaan dalam mengukur kinerja perusahaan dan dapat membantu para 

investor. Dengan melihat informasi yang ada dalam laporan laba rugi, investor 

dapat mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk 

memprediksi kinerja masa depan dan membantu menilai risiko atau 

ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.  
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2.2.3  Elemen Laporan Laba Rugi   

Setiap komponen laporan keuangan memiliki elemen-elemen atau pos-pos 

yang memang jika ada harus diungkapkan. Dalam laporan laba rugi ini ada 

beberapa elemen penting yang dalam penyajiannya wajib untuk diungkapkan.   

Elemen laporan laba rugi menurut Kieso et. al. (2011:148) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penjualan atau pendapatan 

Menyajikan penjualan, diskon, potongan, retur, dan informasi lain yang 

berhubungan. Tujuannya untuk mengetahui jumlah penjualan atau pendapatan 

bersih. 

2. Harga pokok penjualan 

Menyajikan harga pokok penjualan untuk menentukan harga jual. 

3. Beban penjualan 

Menyajikan beban entitas yang berasal dari operasi penjualan. 

4. Beban administrasi 

Menyajikan beban atas kepentingan administrasi entitas. 

5. Pendapatan dan beban lain 

Meliputi transaksi lain yang tidak dimasukkan dalam pendapatan dan beban 

operasional, seperti keuntungan dan kerugian penjualan aset, beban reparasi 

aset, pendapatan sewa, pendapatan dividen dan pendapatan bunga. 

6. Biaya keuangan 

Bagian terpisah yang mengidentifikasi biaya keuangan entitas yang dapat 

disebut juga beban bunga. 
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7. Pajak penghasilan 

Bagian yang melaporkan pengenaan pajak atas laba sebelum pajak 

penghasilan. 

8. Operasi yang dihentikan 

Keuntungan atau kerugian material yang berasal dari disposisi (penghentian) 

segmen bisnis. 

9. Hak minoritas 

Menyajikan alokasi atas laba bersih kepada pemegang saham utama dan untuk 

hak minoritas. 

10. Laba per saham 

Melaporkan jumlah laba tiap saham.  

Sedangkan menurut PSAK No. 1 (IAI, 2009:par 79), laporan laba rugi 

komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut 

selama suatu periode: 

1. Pendapatan 

2. Biaya keuangan 

3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan 

menggunakan metode ekuitas 

4. Beban pajak 

5. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: 

a. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan 
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b. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran 

nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau 

kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan 

6.  Laba rugi 

7. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan 

sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam angka (8)) 

8. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint ventures 

yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas 

9. Total laba rugi komprehensif.    

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, laporan 

laba rugi terdiri dari beberapa elemen penting minimal yang harus diungkapkan. 

Elemen-elemen tersebut terdiri dari pendapatan, harga pokok penjualan, beban 

penjualan, beban operasi, pendapatan dan beban lain, biaya keuangan, pajak 

penghasilan, operasi yang dihentikan, laba rugi, hak minoritas dan laba per saham.  

2.2.4  Laba  

Salah satu komponen laporan keuangan yang seringkali menjadi perhatian 

pemegang saham dan calon investor adalah laporan laba rugi, sedangkan 

komponen terpenting dalam laporan laba rugi adalah laba bersih. Angka laba 

bersih adalah angka yang menunjukkan selisih antara seluruh pendapatan dari 

kegiatan operasi perusahaan maupun non operasi perusahaan. Dengan demikian, 

sesungguhnya laba bersih ini adalah laba yang menunjukkan bagian laba yang 
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akan ditahan di dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen 

(Ariani, 2010). 

Laba  merupakan parameter dari kinerja suatu perusahaan yang merupakan 

hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan sumber daya yang ada. 

Informasi tentang kinerja suatu perusahaan terutama tentang profitabilitas 

dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan 

dikelola oleh perusahaan di masa yang akan datang (Parawiyati & Baridwan, 

1998). Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 8  menyebutkan 

bahwa fokus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi tentang kinerja 

suatu perusahaan yang dapat dilihat dari laba komprehensif dan komponennya. 

Investor, kreditor dan orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap informasi 

ini akan menaksir kemungkinan kas bersih yang diperoleh entitas (FASB, 2010: 

par BC1. 31). 

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 

memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba sering digunakan 

sebagai suatu dasar pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta 

pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Belkaoui, 2007:226). Secara ringkas, 

kegunaan informasi laba perusahaan adalah (Suwardjono, 2005:456): 

1. Sebagai pengukuran prestasi manajemen 

2. Sebagai dasar penentuan besarnya pajak 

3. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya perusahaan 

4. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus 

5. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan 
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6. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran 

7. Sebagai dasar pembagian dividen 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laba bersih mengandung 

informasi penting yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi 

oleh investor maupun calon investor. Informasi yang terkandung dalam laba 

perusahaan dapat digunakan antara lain sebagai pengukuran prestasi manajemen, 

sebagai dasar penentuan besarnya pajak, sebagai alat pengendalian alokasi sumber 

daya perusahaan, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus, sebagai alat 

motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, sebagai dasar untuk 

kenaikan kemakmuran dan sebagai dasar pembagian dividen. Berdasar pernyataan 

tersebut dapat diartikan bahwa jumlah laba yang dihasilkan perusahaan akan 

menjadi salah satu faktor utama yang akan dipertimbangkan perusahaan dalam 

membayar dividen.  

2.3  Laporan Arus Kas   

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang 

melaporkan penerimaan kas atau arus masuk kas dan pengeluaran kas atau arus 

keluar kas selama periode waktu tertentu. Selain tujuan dan kegunaannya, laporan 

arus kas juga memiliki arti penting dalam pembuatannya.  Laporan arus kas juga 

disusun berdasarkan klasifikasinya masing-masing guna mempermudah para 

pemakainya.   
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2.3.1  Pengertian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan komponen laporan keuangan yang 

menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode berdasarkan 

beberapa aktivitas perusahaan. Menurut PSAK No. 2, arus kas adalah arus masuk 

dan arus keluar kas atau setara kas (IAI, 2009:par 5), sedangkan laporan arus kas 

merupakan ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu 

tertentu (Warren et. al., 2005:25). Laporan arus kas (LAK) atau statement of cash 

flow (SCF) adalah laporan yang menguraikan arus kas masuk dan keluar menurut 

kategorinya, dan laporan ini menjelaskan perubahan kas selama suatu periode 

(Dyckman et. al., 2000:547). 

Laporan arus kas juga didefinisikan sebagai laporan yang menyediakan 

ringkasan detail atas semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan 

penggunaan kas selama periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

diambil kesimpulan bahwa laporan arus kas merupakan bagian dari laporan 

keuangan yang melaporkan penerimaan kas atau arus masuk kas dan pengeluaran 

kas atau arus keluar kas selama periode waktu tertentu (Kieso et al., 2011:204)  

2.3.2  Arti Penting Laporan Arus Kas 

Semakin banyaknya perusahaan yang melaporkan laba dan modal kerja 

positif tetapi tidak mampu menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan 

kepada kreditor sehingga menyatakan dirinya pailit, mengakibatkan semakin 

banyak kegagalan bisnis dan gugatan terhadap auditor. Fenomena tersebut 



31  

membuat investor dan kreditor menganggap informasi arus kas semakin bernilai 

untuk menilai likuiditas perusahaan. 

Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan disyaratkannya laporan 

arus kas adalah (Dyckman et. al., 2000:548): 

1.  Risiko Usaha yang Semakin Tinggi  

Semakin tingginya tingkat kegagalan usaha, menunjukkan adanya peningkatan 

risiko secara keseluruhan. Hal ini mendorong para investor untuk bertindak 

berdasarkan informasi arus kas dan bukan berdasarkan laba serta rasio 

keuangan tradisional lainnya untuk menghindari kerugian. 

2.  Laporan Dana Sebelumnya  

Tidak adanya keseragaman format dan isi laporan dana, serta beragamnya 

definisi dana, menyebabkan meningkatnya perhatian terhadap standarisasi 

informasi arus kas. Sebagai contoh posisi modal kerja yang kuat tidak selalu 

menunjukkan kuatnya arus kas. 

3.  Perbedaan antara Akuntansi Kas dan Akrual 

Akuntansi akrual menandingkan biaya dan pendapatan. Laba yang dihasilkan 

mencerminkan perubahan posisi keuangan, bukan menunjukkan konsekuensi 

kas yang sifatnya langsung. Pemakai laporan keuangan menganggap informasi 

laba penting karena dalam jangka panjang laba menentukan keberhasilan 

suatu perusahaan. Tetapi dalam jangka pendek, informasi kas lebih signifikan 

untuk menunjukkan apakah perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup 

untuk membayar liabilitasnya. 
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Berdasarkan faktor-faktor tersebut, FASB dan IAI mensyaratkan laporan 

arus kas sebagai salah satu dari laporan keuangan perusahaan. Adapun alasan 

yang mendasari IAI mewajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas 

tersebut dalam PSAK No. 2 (2009:par 2) adalah: 

1.  Para pemakai laporan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan 

menggunakan kas dan setara kas. 

2.  Entitas membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi 

liabilitas, dan untuk membagikan dividen kepada para investor.  

Laporan arus kas memiliki arti yang sangat penting bagi pengguna laporan 

keuangan, baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu, manajemen 

perusahaan harus melakukan pengelolaan dan pengawasan atas kas perusahaan 

dengan baik. Coyle (2000) dalam Maghfirah (2010) mengungkapkan beberapa 

alasan diperlukannya pengawasan terhadap arus kas, yaitu: 

1.  Untuk menjamin bahwa dana selalu tersedia untuk mendukung kegiatan 

operasi perusahaan. 

2.  Untuk menjaga tingkat likuiditas perusahaan. 

3.  Untuk berjaga-jaga dari risiko kredit, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga 

ketika penerimaan perusahaan mengalami keterbatasan. 

4.  Untuk mengkontribusi laba perusahaan ke depan dengan melakukan investasi 

atas saldo kas yang mengalami surplus. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka arti penting dari 

laporan arus kas adalah membantu pemakai laporan keuangan untuk menghindari 
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kerugian penanaman dana dalam perusahaan dan informasi tersebut tidak dapat 

diperoleh dari laporan keuangan lainnya.  

2.3.3  Tujuan Laporan Arus Kas 

Perusahaan yang menyajikan dan menerbitkan laporan arus kas, pada 

dasarnya memiliki tujuan atau mengharapkan suatu hasil akhir dari penyajian dan 

penerbitan laporan tersebut. Dalam hal ini, setiap perusahaan akan memiliki 

tujuan yang sama dalam menyajikan laporan arus kas. 

Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan 

tentang penerimaan dan pengeluaran kas (Dyckman et. al., 2000:550). Hal yang 

sama dikemukakan oleh Kieso et. al. (2011:204) bahwa tujuan utama laporan arus 

kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan 

pembayaran kas sebuah entitas selama suatu periode. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, laporan arus harus melaporkan: 

1.  Kas yang memengaruhi operasi selama suatu periode 

2.  Transaksi investasi 

3.  Transaksi pembiayaan 

4.  Kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi penerimaan dan 

pengeluaran kas berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan selama 

suatu periode, serta kenaikan dan penurunan kas dalam periode tersebut.  
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2.3.4  Kegunaan Laporan Arus Kas 

Perusahaan yang menyajikan dan menerbitkan laporan arus kas, pada 

dasarnya berharap agar laporan tersebut memiliki nilai guna atau manfaat 

terhadap penggunanya. Setiap pengguna akan menilai laporan arus kas secara 

berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari laporan tersebut. 

Informasi arus kas yang sehat menyiratkan adanya fleksibilitas keuangan, 

informasi arus kas membantu untuk memahami hubungan antara laba dan arus 

kas, membantu untuk memprediksi arus kas operasi di masa depan, memberikan 

umpan balik tentang keputusan yang telah diambil, serta membantu menjelaskan 

perubahan dalam akun-akun neraca (Dyckman et. al., 2000:549). 

Menurut Kieso et. al. (2002:273), informasi dalam laporan arus kas dapat 

membantu para investor, kreditor, dan pihak lainnya untuk menilai hal-hal 

berikut: 

1.  Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan.  

Dengan memeriksa hubungan antara pos-pos dari arus kas, maka 

dimungkinkan untuk membuat prediksi yang lebih baik atas jumlah, waktu 

dan ketidakpastian arus kas di masa depan, dibandingkan dengan jika 

menggunakan data dasar akrual. 

2.  Kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi 

liabilitasnya.  

Jika perusahaan tidak mempunyai kas yang cukup, maka gaji karyawan tidak 

dapat dibayar, hutang tidak dapat dilunasi, dividen tidak dapat dibayar, dan 

peralatan tidak dapat dibeli. Karyawan, kreditur, pemegang saham, dan 
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pelanggan memiliki kepentingan dengan laporan ini karena menunjukkan arus 

kas yang terjadi dalam perusahaan. 

3.  Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan 

operasi.  

Laba bersih memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan 

sebuah perusahaan bisnis dari suatu periode ke periode lainnya. Akan tetapi, 

reliabilitas laba bersih sering diragukan karena harus membuat estimasi untuk 

mendapatkan angka tersebut, yang mana hal ini tidak akan terjadi dengan kas. 

4.  Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non kas selama 

suatu periode.  

Dengan memeriksa kegiatan investasi dan pembiayaan perusahaan, pengguna 

laporan keuangan dapat memahami dengan lebih baik mengapa aset dan 

liabilitas bertambah atau berkurang selama suatu periode. 

Pada perkembangan selanjutnya, Warren et. al. (2006:230) menyatakan 

bahwa kegunaan laporan arus kas adalah sebagai berikut: 

1.  Laporan arus kas berguna bagi manager dalam mengevaluasi operasi masa 

lalu dan dalam merencanakan aktivitas investasi serta pendanaan di masa 

depan. 

2.  Laporan arus kas berguna bagi para investor, kreditor, dan pihak lainnya 

dalam menilai potensi laba perusahaan. 

3.  Laporan arus kas menyediakan dasar untuk menilai kemampuan perusahaan 

membayar utangnya yang jatuh tempo. 
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Berdasarkan PSAK No. 2, kegunaan informasi arus kas dinyatakan 

sebagai berikut (IAI, 2009:par 3-4): 

       Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, 
maka laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 
pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur 
keuangannya (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuannya 
untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 
penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus 
kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas 
dan setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model 
untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan (future 
cash flows) dari berbagai entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan 
daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat 
meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda 
terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 
       Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari 
jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu 
informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti kecermatan dari 
taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam 
menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta 
dampak perubahan harga.  

Selain itu, laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna 

mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi, 

mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi liabilitas 

keuangannya, dan membayar dividen (Warren et. al., 2006:230). Sebagai 

tambahan, nilai dari laporan arus kas adalah membantu pemakai untuk 

mengevaluasi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas (liquidity) 

mengacu pada kedekatan kas dari aset dan liabilitas, solvensi (solvency) mengacu 

pada kemampuan entitas untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, 

sedangkan fleksibilitas keuangan (financial flexibility) mengacu pada kemampuan 

entitas untuk bereaksi dan beradaptasi terhadap memburuknya keuangan serta 

kebutuhan dan peluang yang tak terduga (Kieso et. al., 2011:206). Berdasarkan 
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pernyataan-pernyataan tersebut, maka kegunaan laporan arus kas bagi pengguna 

adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, 

memenuhi liabilitasnya, mengetahui penyebab perbedaan laba dan arus kas, 

mengetahui pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan terhadap posisi 

keuangan perusahaan, serta mengevaluasi fleksibilitas keuangan.  

2.3.5  Klasifikasi Arus Kas 

PSAK No. 2 menjelaskan bahwa laporan arus kas harus melaporkan arus 

kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan atau pembiayaan (IAI, 2009:par 9). Pengklasifikasian ini 

bertujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk 

menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta 

terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk 

mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut (IAI, PSAK No. 2, 

2009:par 10). Pengklasifikasian arus kas digunakan untuk mengevaluasi arus kas 

yang telah terjadi dan memprediksi arus kas masa depan. Selain itu, 

pengklasifikasian ini memungkinkan pemakai untuk membedakan antara kegiatan 

berulang yang terus berlangsung dan perubahan strategi jangka panjang 

(Dyckman et. al., 2000:553). 

1.  Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 5) mendefinisikan aktivitas operasi sebagai 

aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. PSAK No. 2 
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mengungkapkan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator utama untuk menentukan apakah dari operasi entitas 

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi 

mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, 

berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. (IAI, 2009:  par 

12). 

Arus kas dari 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 memengaruhi 

penetapan laba atau rugi neto (IAI, PSAK No. 2, 2009: par 13). 

Dyckman et. al. (2000:554), menjelaskan beberapa hal yang terdapat 

dalam arus kas operasi, yaitu: 

a.  Keterkaitan dengan laba merupakan alasan untuk mengklasifikasikan arus 

kas tersebut sebagai arus kas operasi. Misalnya, bunga yang diterima dan 

dibayarkan, serta dividen yang diterima dihubungkan dengan beban dan 

pendapatan. 

b.  Semua pembayaran pajak penghasilan merupakan arus kas keluar operasi, 

termasuk yang disebabkan oleh pos-pos luar biasa, operasi yang 

dihentikan, perubahan akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. 

c.  Arus kas dari transaksi lainnya yang pada awalnya merupakan arus 

investasi atau pembiayaan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi jika 
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berhubungan dengan kegiatan usaha yang utama. Misalnya, jika 

pengembang real estate memperoleh tanah untuk dibagi menjadi 

subdivisi, ditingkatkan, dan dijual kembali sebagai kapling perorangan, 

maka pembayaran kas untuk membeli tanah tersebut diklasifikasikan 

sebagai arus kas operasi. 

d.  Arus kas operasi juga mencakup arus kas dari kegiatan mengadakan, 

membeli, dan menagih pokok pinjaman yang dicatat sebesar nilai pasar 

dan dimiliki hanya untuk beberapa waktu dengan tujuan akan dijual 

kembali. 

2.  Arus Kas dari Aktivitas Investasi   

PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 5) mendefinisikan aktivitas investasi 

sebagai perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang 

tidak termasuk setara kas. Warren et. al. (2006:231) mendefinisikan arus kas 

dari aktivitas investasi (cash flow from investing activities) sebagai arus kas 

dari transaksi yang memengaruhi investasi dalam aset tidak lancar. 

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 (IAI, PSAK No. 2, 2009:par 15). Selain itu, kategori ini penting 

untuk mengidentifikasi rencana pertumbuhan perusahaan.    

Arus kas dari aktivitas investasi dilaporkan pada laporan arus kas 

dengan cara mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk, selanjutnya arus 

kas keluar (Warren et. al., 2006:233). Jika arus kas masuk lebih besar dari 
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arus kas keluar, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi 

(net cash flow provided by investing activities) dilaporkan. Tetapi jika arus kas 

masuk lebih kecil dari arus kas keluar, maka arus kas bersih yang digunakan 

untuk aktivitas investasi (net cash flow used for investing activities) yang 

dilaporkan.   

Arus kas investasi dikaitkan dengan investasi dan pelepasan (disposisi) 

aset pabrik serta sekuritas hutang dan ekuitas tertentu, memberikan dan 

menagih pinjaman, serta kegiatan strategis lainnya. Arus kas masuk dari 

aktivitas investasi berasal dari penjualan aset tetap, investasi, dan aset tak 

berwujud. Di lain sisi, arus kas keluar meliputi pembayaran untuk 

memperoleh aset tetap, investasi, dan aset tak berwujud (Warren et. al., 

2006:233).   

Perbedaan mendasar antara arus kas keluar operasi dan investasi 

terletak pada periode manfaat yang diantisipasi (Dyckman et. al., 2000:555). 

Keuntungan dan kerugian dari operasi yang dihentikan serta transaksi yang 

menimbulkan pos-pos luar biasa dikaitkan dengan arus kas investasi. 

Demikian pula dengan keuntungan dan kerugian dari pos-pos luar biasa dan 

dari operasi yang dihentikan tampak sebagai penyesuaian laba bersih dalam 

rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas operasi. 

3.  Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan) 

PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 5) mendefinisikan aktivitas pendanaan 

(financing activities) sebagai aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam 

jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Warren et. al. 
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(2006:231) mendefinisikan arus kas dari aktivitas pendanaan (cash flow from 

financing activities) sebagai arus kas dari transaksi yang memengaruhi ekuitas 

dan utang perusahaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari 

aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim 

terhadap arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas (IAI, PSAK 

No. 2, 2009:par 16). 

Arus kas dari aktivitas pendanaan dilaporkan dalam laporan arus kas 

dengan mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk, selanjutnya arus kas 

keluar (Warren et. al., 2006:234). Jika arus kas masuk lebih besar daripada 

arus kas keluar, maka arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan 

(net cash flow provided by financing activities) dilaporkan. Tetapi jika arus 

kas masuk lebih kecil daripada arus kas keluar, maka arus kas bersih yang 

digunakan untuk aktivitas pendanaan (net cash flow used for financing 

activities) yang dilaporkan.  

Arus kas pembiayaan dikaitkan dengan perolehan sumber daya dari 

pemilik dan pemberian pengembalian atas investasi pemilik, peminjaman 

utang, dan pembayaran kembali pokok pinjaman (Dyckman et. al., 2000:555). 

Adapun Warren et. al. (2006:234) memberikan contoh arus kas masuk dari 

aktivitas pendanaan meliputi penerbitan obligasi, wesel bayar, serta saham 

preferen dan saham biasa. Di lain sisi, contoh arus kas keluar dari aktivitas 

pendanaan meliputi pembayaran dividen tunai, pembayaran utang, dan 

pembelian saham yang diperoleh kembali (saham treasuri).  
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2.4  Dividen  

Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai hasil atas investasi pemegang saham di perusahaan. 

Dividen memiliki berbagai bentuk untuk dapat didistribusikan kepada pemegang 

saham. Perusahaan harus memperhatikan dan melakukan prosedur-prosedur 

penting dalam pembagian dividen. Selain itu dalam pembagian dividen 

perusahaan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam dan 

juga luar perusahaan.  

2.4.1  Pengertian Dividen 

Dividen muncul bilamana sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dan 

tidak menggunakan keuntungan tersebut untuk diinvestasikan kembali dalam 

perusahaan. Akan tetapi, keuntungan tersebut dibagikan kepada pemegang saham 

atau pemilik modal dalam berbagai bentuk (Maghfirah, 2010). Pengertian lain, 

dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang saham dalam bentuk aset 

atau saham perusahaan penerbit. Dividen menyebabkan kredit pada akun yang 

merupakan pos-pos yang didistribusikan (kas, aset nonkas, dan modal saham), dan 

debit bagi saldo laba (Dyckman et. al., 2000:439). 

Menurut Stice et. al. (2004:902) dividen adalah pembagian kepada 

pemegang saham dari suatu perusahaan secara proporsional sesuai dengan jumlah 

saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik. Dividen juga dapat diartikan 

sebagai keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

return atas keterlibatan pemegang saham sebagai supply capital (Nuringsih, 
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2005). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dividen 

merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, 

sebagai hasil atas investasi pemegang saham di perusahaan, dalam bentuk aset dan 

saham perusahaan   

2.4.2 Bentuk Dividen 

Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham terdiri atas beberapa 

bentuk. Pada umumnya, dividen akan mengurangi saldo laba dan aset perusahaan 

tersebut. Bentuk-bentuk dividen menurut Dyckman et. al. (2000:439) adalah 

sebagai berikut: 

1.  Bentuk Umum 

a.  Dividen Tunai 

Dividen tunai (cash dividend) merupakan distribusi laba dalam 

bentuk kas oleh sebuah perusahaan kepada pemegang sahamnya (Warren 

et. al., 2006:18). Adapun tiga kondisi yang harus dipenuhi perusahaan agar 

dapat membayar dividen tunai, adalah mempunyai saldo laba yang 

mencukupi, mempunyai kas yang memadai, dan adanya tindakan formal 

dari dewan direksi. Sebelum dividen tunai dapat dibagikan kepada 

pemegang saham biasa, setiap preferensi dividen preferen (termasuk yang 

tertunggak) harus dibagikan kepada pemegang saham preferen. 

b.  Dividen Properti 

Dividen properti (dividend in kind) merupakan hutang dividen 

dalam bentuk aset perusahaan selain kas (Kieso et. al., 2002:360). Dividen 
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properti dapat berupa barang dagang, real estate, investasi, atau bentuk 

lainnya yang dirancang oleh dewan direksi. Pembagian dividen berupa 

barang sudah barang tentu lebih sulit dibanding pembagian dividen uang. 

Perusahaan melakukannya karena uang tunai perusahaan tertanam dalam 

investasi saham perusahaan lain atau persediaan dan penjualan investasi, 

terutama bila jumlahnya cukup banyak akan menyebabkan harga jual 

investasi ataupun persediaan turun, sehingga merugikan perusahaan dan 

pemegang saham sendiri (Suaidi, 1994:233). 

c.  Dividen Saham 

Dividen saham (stock dividend) merupakan distribusi proporsional 

atas tambahan saham biasa atau saham preferen perseroan kepada para 

pemegang saham (Dyckman et. al., 2000:445). Dampak dividen saham 

terhadap ekuitas pemegang saham perusahaan penerbitnya adalah 

berpindahnya saldo laba ke modal disetor, serta menambah jumlah saham. 

Bagi perusahaan terbuka, jumlah yang ditransfer dari saldo laba ke modal 

disetor adalah nilai wajar dari saham-saham yang diterbitkan sebagai 

dividen saham. Dividen saham tidak mengubah aset, liabilitas, atau total 

ekuitas pemegang saham perusahaan. Dividen saham juga tidak mengubah 

proporsi kepemilikan dari masing-masing pemegang saham dalam 

perusahaan (Warren et. al., 2006:21).    
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2.  Bentuk Khusus 

a.  Dividen Likuidasi 

Dividen likuidasi (liquidating dividend) merupakan dividen yang 

tidak didasarkan pada saldo laba, dan menyiratkan bahwa dividen ini 

merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari 

laba. Dengan kata lain, setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba 

merupakan pengurangan modal disetor perusahaan dan merupakan dividen 

likuidasi (Kieso et. al., 2002:362). 

Dividen likuidasi dapat timbul karena alasan intensional 

(dikehendaki) atau unintensional (terpaksa). Dividen likuidasi intensional 

terjadi jika dewan direksi secara sengaja mengumumkan dividen yang 

menggambarkan pengembalian investasi secara keseluruhan atau sebagian 

kepada pemegang saham. Dividen likuidasi unintensional dapat terjadi bila 

saldo laba ditahan ditetapkan terlalu tinggi dan dividen diumumkan serta 

dibayar. Dividen likuidasi tepat jika tidak terdapat niat atau peluang 

mempertahankan sumber daya untuk penggantian aset (Dyckman et. al., 

2000:443). 

b.  Dividen Skrip 

Dividen skrip (script dividend) merupakan hutang dividen dalam 

skrip yang disebabkan perusahaan tidak membayar dividen sekarang, 

tetapi memilih membayarnya pada suatu tanggal di masa depan (Kieso et. 

al., 2002:362). Skrip yang diterbitkan kepada pemegang saham sebagai 

dividen hanya merupakan bentuk khusus dari wesel bayar. Dividen skrip 
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dapat diumumkan apabila perusahaan memiliki saldo laba yang 

mencukupi tetapi mengalami kekurangan kas. Penerima dividen skrip 

dapat memegangnya sampai tanggal jatuh tempo, dan menerima dividen 

atau mungkin menjualnya untuk memperoleh kas dengan segera.  

2.4.3  Prosedur Pembagian Dividen 

Dalam membagikan dividen, setiap perusahaan melakukan beberapa 

prosedur secara berurutan. Pada beberapa prosedur, perusahaan diwajibkan 

melakukan penjurnalan atas dividen yang dibagikan. Menurut Dyckman et. al. 

(2000:439), terdapat empat tanggal penting dalam akuntansi untuk dividen, yaitu: 

1.  Tanggal Pengumuman 

Pada tanggal ini, dewan direksi perseroan secara formal menyetujui dan 

mengeluarkan pengumuman dividen. 

2.  Tanggal Pencatatan 

Pada tanggal pencatatan disiapkan daftar pemegang saham saat itu. Saham 

yang dipegang pada tanggal tersebut akan menerima dividen, tanpa 

memandang penjualan atau pembelian saham setelah tanggal pencatatan 

tersebut. 

3.  Tanggal Exdividen 

Tanggal exdividen sekitar tiga atau empat hari sebelum tanggal pencatatan 

untuk memberikan waktu pemindahan saham. Jadi pemegang saham sehari 

sebelum tanggal exdividen ditetapkan akan menerima dividen. Investor yang 
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membeli saham pada tanggal exdividen atau sesudahnya tidak akan menerima 

dividen. 

4.  Tanggal Pembayaran 

Pada tanggal ini, perusahaan membayarkan dividen kepada para pemegang 

saham.  

2.4.4 Faktor yang Memengaruhi Pembagian Dividen 

Ketika perusahaan menetapkan suatu kebijakan, perusahaan akan 

memperhatikan sejumlah hal, begitu juga saat perusahaan menetapkan kebijakan 

dividen. Pertimbangan-pertimbangan ini yang nantinya akan menghasilkan 

apakah perusahaan membagikan dividen, seberapa besar dividen yang akan 

dibagikan, serta bentuk dividen yang dibagikan. 

Menurut Horne (1986) dalam Mahgfirah (2010), terdapat berbagai faktor 

yang dapat dan harus dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan 

pendekatan terhadap keputusan dividen, yaitu: 

1.  Kebutuhan Perusahaan akan Dana 

Kemampuan perusahaan untuk menopang dividennya harus dianalisis 

berdasarkan distribusi probabilitas dari arus kas dan posisi kas mendatang 

yang mungkin terjadi. Berdasarkan analisis ini, perusahaan akan dapat 

menentukan dana residu yang mungkin dibutuhkan di masa mendatang.    
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2.  Likuiditas 

Dividen merupakan arus kas keluar, sehingga semakin besar posisi kas dan 

likuiditas menyeluruh dari perusahaan, semakin besar kemampuannya untuk 

membayar dividen. 

3.  Daya Pinjam 

Semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, semakin besar 

fleksibilitasnya, dan semakin besar kemampuannya untuk membayar dividen. 

4.  Penaksiran Informasi Penilaian 

Perusahaan harus mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan melalui 

dividennya yang sekarang, dan apa yang ingin disampaikan dengan adanya 

perubahan dividen yang mungkin akan dilakukan. 

5.  Pengendalian 

Perusahaan yang membayar dividen sangat tinggi, terdapat kemungkinan akan 

menaikkan modal di kemudian hari melalui penjualan sahamnya untuk 

membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Dalam hal ini, 

pemegang saham yang tidak menyetor saham tambahan akan kehilangan 

kepentingan pengendaliannya terhadap perusahaan. 

6.  Pembatasan dalam Indentur (Perjanjian) Obligasi atau Perjanjian Kredit 

Pembatasan ini digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutangnya. Apabila pembatasan tersebut 

digunakan, pembatasan tersebut akan memengaruhi pembagian dividen 

perusahaan. 
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Keown, et al. (2004:163) menambahkan beberapa pertimbangan praktis 

yang memengaruhi keputusan perusahaan tentang dividennya, yaitu: 

1.  Pembatasan Hukum 

Pembatasan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu mencegah perusahaan 

dari membayar dividen, serta adanya pembatasan dalam liabilitas dan kontrak 

saham preferen. 

2.  Posisi Likuiditas 

Karena dividen dibayar dengan kas, dan tidak dengan saldo laba, perusahaan 

harus memiliki kas yang cukup untuk membayar dividen. Oleh karena itu, 

posisi likuiditas perusahaan menanggung langsung kemampuan untuk 

membayar dividen. 

3.  Kekosongan atau Kekurangan terhadap Sumber Pembiayaan Lainnya 

Kekurangan sumber pembiayaan akan menyebabkan perusahaan menahan 

keuntungan untuk tujuan investasi, atau membayar dividen dan mengeluarkan 

hutang baru atau sekuritas ekuitas untuk membiayai investasinya. 

4.  Daya Prediksi Laba 

Jika laba berfluktuasi secara signifikan, manajemen tidak dapat mengandalkan 

dana yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan, sehingga 

perusahaan akan menahan dana untuk memastikan uang tersebut tersedia 

ketika dibutuhkan daripada membayarkannya sebagai dividen. Sebaliknya, 

perusahaan dengan tren laba yang stabil akan membayar porsi yang lebih 

besar dari laba untuk dividen.  
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5.  Kontrol Kepemilikan 

Pemilik lebih menyukai manajemen membiayai investasi baru dengan utang 

dan melalui keuntungan, daripada mengeluarkan saham baru dan membagikan 

dividen. Hal ini dikarenakan saham baru akan mengurangi kontrol 

kepemilikan pemilik terhadap perusahaan. 

6.  Inflasi 

Pada periode inflasi, dibutuhkan penahanan keuntungan yang lebih besar 

untuk membiayai penggantian aset lama dengan aset baru yang biayanya terus 

meningkat. Hal ini akan berakibat terhadap dividen dengan pengaruh terbalik. 

Dari berbagai faktor yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum faktor-faktor yang memengaruhi pembagian dividen dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang 

meliputi kebutuhan perusahaan akan dana, likuiditas, daya pinjam, penaksiran 

informasi penilaian, dan daya prediksi laba. Adapun faktor eksternal meliputi 

pengendalian, pembatasan hukum, dan inflasi.  

2. 5 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian yang menunjukkan bahwa baik laba maupun arus kas 

berpengaruh terhadap dividen kas telah banyak dilakukan. Efendri (1993) meneliti 

tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan pembagian dividen 

kas. Penelitian dilakukan terhadap 84 perusahaan yang mengembalikan 

questionnaires, seluruhnya merupakan perusahaan go public sampai akhir tahun 

1991. Hasilnya menyatakan bahwa faktor peningkatan dan penurunan laba 
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termasuk faktor sangat penting yang dipertimbangkan manajemen dalam 

kebijakan pembagian dividen kas. 

Nahibaho (2000) menyimpulkan bahwa laba perusahaan saat ini 

merupakan predictor bagi dividen yang akan datang. Dengan demikian laba saat 

ini memengaruhi kebijakan dividen yang akan datang. Baik laba saat ini ataupun 

arus kas saat ini bukan merupakan predictor bagi dividen saat ini dan tidak 

memengaruhi kebijakan dividen saat ini. 

Suadi (1998) meneliti manfaat laporan keuangan, yang hasilnya 

mengindikasikan laporan arus kas dapat digunakan sebagai prediksi jumlah 

pembagian dividen yang terjadi dalam satu tahun setelah terbitnya laporan arus 

kas tersebut. Selanjutnya, Sutrisno (2001) menguji analisis faktor-faktor yang 

memengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan publik di Indonesia, yang 

salah satu variabel independennya adalah posisi kas, dan memperoleh kesimpulan 

bahwa secara umum variabel independen posisi kas dan debt to equity ratio 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio, sedangkan variabel yang 

lainnya tidak signifikan.  

Penelitian yang lebih spesifik menguji pengaruh antara laba dan arus kas 

terhadap dividen kas juga telah banyak dilakukan. Ada beberapa penelitian yang 

menyatakan bahwa laba lebih dominan memengaruhi dividen kas dibanding 

dengan arus kas. Dermawan (2000) menganalisis hubungan laba akuntansi dan 

laba tunai dengan dividen kas, dengan menggunakan koefisien korelasi Spearman 

Rank. Sampel yang digunakan adalah 25 perusahaan yang go public di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1992, 1993 dan 1994. Berdasarkan penelitian 
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tersebut disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara laba akuntansi dan laba 

tunai dengan dividen kas. Namun koefisien korelasi laba akuntansi lebih besar 

dari koefisien korelasi laba tunai. 

Murtanto dan Febby (2004) menganalisis hubungan antara laba akuntansi 

dan laba tunai dengan dividen kas menggunakan koefisien korelasi Spearman 

Rank. Mereka menganalisis 19 perusahaan industri barang konsumsi pada tahun 

1999, 15 perusahaan industri barang konsumsi pada tahun 2000 dan 16 

perusahaan industri barang konsumsi pada tahun 2001. Berdasarkan penelitian 

tersebut disimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial variabel laba 

akuntansi dan laba tunai mempunyai hubungan terhadap dividen kas. Namun 

hubungan yang lebih kuat ditunjukkan oleh variabel laba akuntansi.  

Mummaiza dan Nasution (2009) menganalisis hubungan laba akuntansi 

dan laba tunai dengan dividen kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan koefisien korelasi Spearman 

Rank. Sampel yang digunakan adalah 41 perusahaan manufaktur yang go public 

di BEI pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Berdasarkan penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan kuat antara laba akuntansi dan laba 

tunai terhadap dividen kas. Namun koefisien korelasi lebih besar ditunjukkan oleh 

laba akuntansi. 

Selain itu banyak juga ditemukan penelitian yang hasilnya berbeda dengan 

penelitian di atas, yaitu menyatakan bahwa arus kas lebih dominan memengaruhi 

dividen kas dibanding dengan laba. Hery (2009) menganalisis hubungan laba 

bersih dan arus kas operasi dengan dividen kas, dengan menggunakan koefisien 
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Korelasi Pearson dan menggunakan metode convenience sampling. Hery (2009) 

menganalisis 25 perusahaan publik top dunia menggunakan data laporan 

keuangan tahun 2007. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada 

hubungan positif dan kuat antara laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen 

kas. Namun koefisien korelasi lebih besar ditunjukkan oleh arus kas operasi. 

Manurung dan Siregar (2009) menganalisis pengaruh laba bersih dan arus 

kas operasi terhadap kebijakan dividen pada 31 perusahaan manufaktur yang go 

public di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2005-2007, dengan 

menggunakan metode purposive sampling dan dividend payout ratio sebagai 

proksi. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda, berhasil disimpulkan 

bahwa secara simultan laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio. Secara parsial arus kas berpengaruh terhadap dividend 

payout ratio, sedangkan laba bersih tidak. 

Galaxy (2010) menganalisis hubungan laba akuntansi dan laba tunai 

dengan dividen kas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 13 

perusahaan selama tahun 2005-2008 sebagai sampel. Melalui pengujian regresi 

linier berganda diperoleh hasil bahwa secara simultan laba akuntansi dan laba 

tunai berpengaruh terhadap dividen kas, dan secara parsial laba tunai lebih 

dominan dalam memengaruhi dividen kas. 

Dari beberapa penelitian tersebut tampak bahwa belum ditemukan hasil 

yang konsisten antara laba dan arus kas dalam memengaruhi dividen kas. Jika 

dilihat menurut konsep pada dasarnya nilai laba dan arus kas memberikan 
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pertimbangan penting dalam kebijakan pembagian dividen kas. Laba merupakan 

suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai 

kegunaan dalam berbagai konteks. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar 

pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi serta pengambilan 

keputusan dan unsur prediksi (Belkaoui, 2007:226). Nilai laba bersih sering 

digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembagian 

dividen kas karena nilai laba bersih merupakan prestasi atas kinerja perusahaan 

selama satu periode. 

Selain informasi laba informasi arus kas juga merupakan dasar yang 

penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan dalam pembagian dividen kas. 

PSAK No. 2 menjelaskan bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi merupakan indikator utama untuk 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 sumber pendanaan dari luar (IAI, 2009: par 

12). Melalui informasi arus kas dapat diketahui likuiditas keuangan perusahaan, 

likuiditas keuangan merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan oleh 

perusahaan dalam kebijakan pembagian dividen kas. 

Pembagian dividen kas merupakan aliran kas keluar perusahaan kepada 

para pemegang saham biasa. Hal ini berarti perusahaan harus memiliki kas yang 

cukup (likuiditas) untuk dibayarkan sebagai dividen kas, sedangkan di dalam nilai 

laba masih mengandung unsur-unsur akrual yang kenyataannya belum semuanya 

bisa direalisasikan dan menganut metode yang berbeda-beda sesuai dengan 



55  

ketetapan standar yang terdapat dalam PSAK. Oleh karena itu, nilai laba/rugi 

bersih belum bisa mencerminkan ketersediaan kas yang selanjutnya oleh 

perusahaan dapat digunakan untuk membagikan dividen kas. Sebaliknya di dalam 

laporan arus kas terdapat aliran kas masuk dan kas keluar selama satu periode 

yang dikelola oleh perusahaan, dan hasil akhirnya menunjukkan nilai kas bersih 

yang tersedia/dimiliki oleh perusahaan. Ketersediaan/likuiditas akan kas yang 

dimiliki oleh perusahaan ini pada akhirnya menjadi pertimbangan yang lebih 

penting dalam pembagian dividen kas. Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

menduga bahwa arus kas lebih dominan dalam memengaruhi dividen kas 

dibanding laba, sehingga dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

Ha  : Diduga arus kas lebih baik digunakan sebagai indikator pembagian dividen 

kas dibanding dengan laba. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi empiris karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk menemukan bukti empiris yang diuji melalui hipotesis. 

Pengujian hipotesis merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam 

bentuk hubungan antar variabel (Indriantoro dan Supomo, 2002:89). Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan antara laba dan arus kas sebagai variabel 

independen, yang dapat menjadi indikator pembagian dividen kas sebagai 

variabel dependen.  

3.2 Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:115). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Alasan dipilihnya BEI 

sebagai tempat penelitian adalah karena BEI merupakan bursa pertama di 

Indonesia, yang dianggap memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi 

dengan baik.    
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3.3  Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008:116). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan menyesuaikan diri berdasar kriteria atau tujuan 

tertentu /disengaja (Sumarni, 2006:77). Purposive sampling di sini  menggunakan 

judgement sampling, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu sesuai 

dengan tujuan dan masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). 

Beberapa kriteria yang ditentukan adalah : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar sebagai anggota BEI berturut-turut 

selama tahun 2006-2008. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan berturut-turut selama tahun 

2006-2009. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dividen kas yang 

dibagikan pada tahun t dapat dilihat dalam laporan tahun t+1. 

3. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya 

berturut-turut selama tahun 2006-2009. 

4. Perusahaan tersebut dalam laporan keuangan auditannya melaporkan 

pembagian dividen kas berturut-turut selama tahun 2007 

 

2009. 

Sesuai dengan kriteria atau pertimbangan pengambilan sampel di atas, 

pada tabel 3.1 berikut ini akan ditunjukkan susunan proses pengambilan sampel 

penelitian.  
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Tabel 3.1 
Hasil Seleksi Sampel dengan Metode Purposive Sampling  

Populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar sebagai anggota BEI 
tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. 

151 

Perusahaan yang tidak terdaftar sebagai anggota BEI berturut-turut 
selama tahun 2006-2009. 

(4) 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan auditan 
berturut-turut selama tahun 2006-2009. 

(7) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam 
laporan keuangannya berturut-turut selama tahun 2006-2009. 

(4) 

Perusahaan yang tidak membayar dividen kas secara berturut-turut 
selama tahun 2007-2009.  

(99) 

Perusahaan yang Digunakan Sebagai Sampel 37 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah  

3.4 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 

2002:147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan 

keuangan auditan mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dari perusahaan 

publik yang dijadikan sampel penelitian. Laporan keuangan yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Laporan laba rugi, untuk mengetahui jumlah laba bersih (net income). 

2. Laporan arus kas, untuk mengetahui jumlah arus kas dari aktivitas operasi. 

3. Laporan perubahan ekuitas, untuk mengetahui jumlah dividen kas yang 

dibagikan. Nilai dividen kas pada penelitian ini didapat dari laporan keuangan 
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tahunan pada bagian laporan perubahan ekuitas tahun berikutnya. Apabila 

penulis meneliti laporan keuangan tahun 2006, maka nilai dividen kas 

diperoleh dari laporan perubahan ekuitas yang disajikan pada laporan 

keuangan tahun 2007. Hal ini dikarenakan kebijakan pengumuman pembagian 

dividen kas oleh perusahaan dilakukan pada periode berikutnya. 

4. Catatan atas laporan keuangan, untuk melihat penjelasan atas akun-akun yang 

ada dalam laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta laporan perubahan 

ekuitas.  

3.5 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan metode 

dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek dan masalah penelitian. Data 

yang digunakan yaitu laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur dari 

tahun 2006 sampai dengan 2009 diperoleh dari situs www.idx.co.id dan dari 

Indonesian Capital Directory Market (ICMD) tahun 2007 yang diterbitkan oleh 

Lembaga Riset Pasar Modal. Data tersebut diakses melalui Pojok Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Gedung Pendidikan Profesi Akuntansi dan Bisnis (PPAB)    

Lantai 2 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.  

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Pada penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah laba dan 

arus kas. Laba dalam penelitian ini adalah laba bersih (net income). Arus kas 

http://www.idx.co.id
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dalam penelitian ini adalah arus kas aktivitas operasi. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah dividen kas yang merupakan keuntungan perusahaan dan 

dibagikan kepada pemegang saham biasa dalam bentuk uang kas (Rupiah) dan 

pembagiannya berdasarkan hasil keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham).  

3.7 Metode Analisis Data  

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

regresi linier berganda (Multi Regression Analysis). Analisis regresi linier 

berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan bagaimana arah variabel-

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis untuk 

menguji persamaan tersebut secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

 

+ 

 

L +

 

Ako + 

 

Keterangan : 

 

=   Dividen kas 

L =   Laba 

Ako =   Arus kas 

 

=   Konstanta 

 

=   Error Term 

-

 

=   Koefisien regresi 
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Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program 

komputer SPSS versi 15.0 for Windows. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan analisis regresi berganda, pada kedua variabel penelitian 

tersebut dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, 

uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Hal ini bertujuan agar hasil 

perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan secara tepat dan efisien.  

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan penyusunan 

data dalam bentuk tabel, numerik dan grafik (Indriantoro dan Supomo, 2002:170). 

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai karakteristik variabel penelitian yaitu dividen kas sebagai variabel 

dependen, sedangkan laba dan arus kas sebagai variabel independen. Ukuran yang 

digunakan dalam deskripsi ini antara lain: nilai rata-rata (mean), nilai maksimal 

dan minimal, serta distribusi frekuensi.  

3.7.2  Uji Asumsi Klasik  

Parameter-parameter model penelitian ini ditaksir dengan regresi yang 

menggunakan data panel. Penelitian ini mempertimbangkan model analisis regresi 

linier dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Squares, OLS). Salah 

satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi adalah terpenuhinya 
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asumsi klasik. Untuk mendapatkan estimator linier yang tidak bias yang terbaik 

(Best Linear Unbias Estimator / BLUE) dari suatu persamaan regresi perlu 

dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi 

persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi: 

1.  Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random 

yang kontinyu (Gurajati, 1995:66). Uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara menguji 

normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Jika Sig.(p) > 0,05 

maka data berdistribusi normal, namun jika Sig.(p) < 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal (Ghozali, 2006:32). 

2.  Uji Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi di antara 

data sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2006:99). Jika terjadi 

autokorelasi maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh kurang 

akurat. Identifikasi secara statistik ada tidaknya gejala autokorelasi dapat 

dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Watson. Pengujian terhadap 

statistik Durbin-Watson (dw) dilakukan dengan membandingkan Durbin-

Watson (dw) dengan nilai batas bawah (du) dan batas atas (dl). 
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Keputusan yang diambil adalah (Ghozali, 2006:100): 

0 < dw < dl     :   Terdapat auto korelasi positif 

dl  dw  du     :   Tidak ada keputusan 

4-dl < du < 4     :   Terdapat autokorelasi negatif 

4-du  dw  4-dl     :   Tidak ada keputusan 

du < dw < 4-du        :   Tidak terdapat auto korelasi 

3.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125). 

Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran nilai-nilai 

residual terhadap nilai-nilai prediksi. Jika penyebarannya tidak membentuk 

suatu pola tertentu seperti meningkat atau menurun maka keadaan 

homoskodestisitas terpenuhi. 

Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya korelasi dapat 

menggunakan uji Glesjer. Glesjer mengusulkan untuk meregresi nilai absolut 
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residual terhadap variabel bebas dengan rumus sebagai berikut           

(Ghozali, 2006:129): 

Ut =  +  Xt + vi

   

Keterangan: 

     Ut 

 

=   Nilai absolute residual   

 

=   Konstanta  

Xt  =   Variabel bebas  

vi  =   Standar error 

Jika variabel independen signifikan secara statistik memengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas, yaitu jika 

probabilitas signifikansi di bawah tingkat kepercayaan 5%, namun jika 

probabilitas signifikansi diatas 5% maka dikatakan homoskedastisitas 

(Ghozali, 2006:129). Kriteria pengujian lain yang dapat dilakukan adalah: 

Sig t < 0.05  :   Terjadi heteroskedastisitas  

Sig t > 0.05  :   Tidak terjadi heteroskedastisitas  

4.  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006:95). 

Jika terdapat korelasi akan menyebabkan problem multikolinieritas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya 

gejala multikolinieritas dapat dilihat dengan melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor), yaitu apabila (Ghozali, 2006:96): 
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VIF > 10  :   Terjadi multikolinieritas 

VIF < 10  :   Tidak terjadi multikolinieritas  

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji secara simultan apakah 

laba dan arus kas berpengaruh terhadap dividen kas. Selanjutnya, dilakukan 

pengujian secara parsial untuk memperoleh hasil apakah laba dan arus kas 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Apabila secara parsial laba dan arus 

kas sama-sama berpengaruh signifikan terhadap dividen kas (sig.L < 0,05 dan 

sig.Ako < 0,05), maka selanjutnya dilakukan pembandingan koefisien regresi laba 

dan arus kas (

 

& ). Hipotesis didukung apabila nilai koefisien regresi arus 

kas lebih besar dari laba (

 

> ).            
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis 

statistik deskriptif yang berfungsi untuk mengetahui identitas sampel. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan auditan 

tahun 2006-2009 yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan kelompok manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2006-2008. Berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan secara 

purposive sampling, didapatkan 37 perusahaan yang memenuhi syarat untuk 

dijadikan sampel. Masing-masing perusahaan menjadi objek penelitian selama 3 

tahun. Oleh karena itu, keseluruhan data observasi dalam penelitian ini berjumlah 

111 data. Hasil analisis statistik deskriptif atas data penelitian disajikan dalam 

tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif  

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Laba Bersih 111 812.053.000

 

9.191.000.000.000

 

582.898.244.614

 

1.313.427.665.090

 

Arus Kas Operasi 111 -446.824.000.000

 

11.244.000.000.000

 

787.671.675.019

 

1.858.199.091.069

 

Dividen 111 288.000.000

 

3.944.700.000.000

 

309.161.069.384

 

733.919.083.818

 

Valid N (listwise) 111     

 

Sumber: Data Sekunder Diolah    
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Nilai rata-rata merupakan nilai tengah yang dapat mewakili seluruh data 

untuk masing-masing variabel penelitian. Nilai rata-rata data untuk masing-

masing variabel penelitian, yaitu sebesar Rp. 582.898.244.614 untuk variabel laba 

bersih, Rp. 787.671.675.019 untuk variabel arus kas operasi, dan                       

Rp. 309.161.069.384 untuk variabel dividen kas. Hal ini menunjukkan bahwa data 

yang digunakan dalam penelitian ini secara umum bernilai positif. Nilai rata-rata 

laba bersih yang positif menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel 

mampu menghasilkan keuntungan (laba) dari operasional usahanya sehingga 

dapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas. Nilai 

rata-rata arus kas operasi yang positif menunjukkan bahwa secara umum 

perusahaan sampel mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar pinjaman, dan membagikan dividen 

kas. Namun nilai minimum arus kas operasi bernilai negatif (minus) yaitu sebesar                        

Rp. 446.824.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa ada perusahaan sampel yang 

memiliki arus kas operasi negatif, yaitu arus kas keluar lebih besar dari pada arus 

kas masuk.  

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Bersamaan dengan dilakukannya analisis regresi, maka dilakukan pula 

pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian 

ini terdiri atas uji asumsi normalitas, uji asumsi non-multikolinieritas, uji asumsi 

non-autokorelasi, dan uji asumsi non-heteroskedastisitas.  



68  

4.2.1 Uji Asumsi Normalitas 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah Uji 

Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan terhadap nilai residual hasil persamaan 

regresi. Bila probabilitas hasil pengujian lebih besar dari 0.05 (5%) maka asumsi 

normalitas terpenuhi, sebaliknya jika probabilitas hasil pengujian lebih kecil dari 

0.05 (5%) maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil pengujian asumsi 

normalitas terhadap persamaan dalam regresi disajikan dalam tabel 4.2 berikut 

ini. 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Asumsi Normalitas  

Metode Probabilitas Keterangan 
Kolmogorov-Smirnov 0.000 Tidak Normal 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah  

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (5%). 

Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas belum terpenuhi dalam 

persamaan regresi.  

4.2.2 Uji Asumsi Non-Multikolinieritas 

Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating 

Factor). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

namun yang terjadi adalah non-multikolinieritas. Hasil pengujian asumsi non-

multikolinieritas terhadap persamaan regresi disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini.    
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Asumsi Non-Multikolinieritas  

Variabel Bebas VIF Keterangan 

Laba Bersih (X1) 1.648 Non-multikolinieritas 
Arus Kas Operasi (X2) 1.648 Non-multikolinieritas 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki 

nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak 

terjadinya multikolinieritas atau non-multikolinieritas terpenuhi.  

4.2.3 Uji Asumsi Non-Autokorelasi 

Metode yang digunakan untuk menguji non-autokorelasi adalah Uji 

Durbin Watson. Asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi jika nilai Durbin 

Watson statistik berada di antara dU dan 4-dU. Hasil pengujian asumsi non-

autokorelasi terhadap keempat persamaan dalam regresi disajikan dalam tabel 4.4 

berikut ini. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Asumsi Non-Autokorelasi  

Durbin Watson dU 4-dU Keterangan 
2.141 1.715 2.285 Non autokorelasi 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah 

Pada tabel di atas terlihat nilai Durbin Watson terletak di antara dU dan    

4-dU. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya autokorelasi atau 

non-autokorelasi terpenuhi.   
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4.2.4 Uji Asumsi Non-Heteroskedastisitas 

Pengujian non-heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. Jika nilai 

probabilitas lebih besar dari 0.05 (5%), maka asumsi non-heteroskedastisitas 

terpenuhi. Hasil pengujian asumsi non-heteroskedastisitas terhadap persamaan 

regresi disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Asumsi Non-Heteroskedastisitas  

Variabel Bebas Probabilitas Keterangan 
Laba Bersih (X1) 0.000 Heteroskedastisitas 
Arus Kas Operasi (X2) 0.000 Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah 

Dari tabel di atas, terlihat semua variabel bebas memiliki nilai probabilitas 

kurang dari 0.05 (5%). Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas atau non-heteroskedastisitas belum terpenuhi. 

Dari keempat pengujian asumsi klasik, hanya dua asumsi yang terpenuhi 

yaitu asumsi non-multikolinieritas dan non-autokorelasi. Sedangkan dua asumsi 

klasik lainnya, yaitu normalitas dan non-heteroskedastisitas tidak terpenuhi 

sehingga interpretasi terhadap pengujian regresi linier berganda tidak dapat 

digunakan. Uji asumsi normalitas tidak terpenuhi karena data tidak terdistribusi 

secara normal. Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi 

agar menjadi normal. Salah satu cara trasformasi data yang dapat dilakukan 

adalah dengan menggunakan model logaritma natural (Ln) (Ghozali, 2006:32). 

Oleh karena itu data pada penelitian ini, yaitu laba bersih, arus kas operasi, dan 

deviden kas perlu dilakukan transformasi ke bentuk Ln.  
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4.3 Uji Asumsi Klasik dengan Data Transformasi Ln 

Bersamaan dengan dilakukannya analisis regresi, maka dilakukan pula 

pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah: uji asumsi normalitas, uji asumsi non-multikolinieritas, uji asumsi non-

autokorelasi, dan uji asumsi non-heteroskedastisitas.  

4.3.1 Uji Asumsi Normalitas 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah Uji Kolmogorov 

Smirnov terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Bila probabilitas hasil 

pengujian lebih besar dari 0.05 (5%) maka asumsi normalitas terpenuhi, 

sebaliknya jika probabilitas hasil pengujian lebih kecil dari 0.05 (5%) maka 

asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil pengujian asumsi normalitas terhadap 

persamaan dalam regresi disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Asumsi Normalitas dengan Data Trasformasi Ln  

Metode Probabilitas Keterangan 
Kolmogorov Smirnov 0.393 Normal 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah 

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 (5%). 

Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dalam 

persamaan regresi.    
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4.3.2 Uji Asumsi Non-Multikolinieritas 

Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating 

Factor). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas atau 

non-multikolinieritas. Hasil pengujian asumsi non-multikolinieritas terhadap 

persamaan dalam regresi disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Asumsi Non-Multikolinieritas dengan Data Transformasi Ln  

Variabel Bebas VIF Keterangan 

Laba Bersih (X1) 1.710 Non multikolinieritas 
Arus Kas Operasi (X2) 1.710 Non multikolinieritas 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah 

Dari tabel di atas terlihat untuk semua variabel bebas memiliki nilai VIF 

lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

multikolinieritas atau non-multikolinieritas terpenuhi.  

4.3.3 Uji Asumsi Non-Autokorelasi 

Metode yang digunakan untuk menguji non-autokorelasi adalah Uji 

Durbin Watson. Asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi jika nilai Durbin 

Watson statistik berada di antara dU dan 4-dU. Hasil pengujian asumsi non-

autokorelasi terhadap keempat persamaan dalam regresi disajikan dalam tabel 4.8 

berikut ini. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Asumsi Non-Autokorelasi dengan Data Transformasi Ln  

Durbin Watson dU 4-dU Keterangan 
2.253 1.715 2.285 Non-autokorelasi 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah 
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Pada tabel di atas terlihat nilai Durbin Watson terletak di antara dU dan    

4-dU. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya autokorelasi atau 

non-autokorelasi terpenuhi.  

4.3.4 Uji Asumsi Non-Heteroskedastisitas 

Pengujian non-heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Jika nilai 

probabilitas lebih besar dari 0.05 (5%), maka asumsi non-heteroskedastisitas 

terpenuhi. Hasil pengujian asumsi non-heteroskedastisitas terhadap persamaan 

regresi disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Asumsi Non-Heteroskedastisitas dengan Data Transformasi Ln  

Variabel Bebas Probabilitas Keterangan 
Laba Bersih (X1) 0.141 Non-heteroskedastisitas 
Arus Kas Operasi (X2) 0.657 Non-heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah 

Dari tabel di atas, terlihat semua variabel bebas memiliki nilai probabilitas 

lebih dari 0.05 (5%). Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas atau non-heteroskedastisitas telah terpenuhi.  

4.4 Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hasil dari suatu penelitian 

apakah hipotesis dapat didukung atau ditolak. Dalam penelitian ini pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda 

(Multi Regression Analysis). Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk 

menguji sejauh mana dan bagaimana arah variabel-variabel independen 
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berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini 

dilakukan secara pooled data menggunakan uji regresi linier berganda dengan 

data transformasi ln dan =5%. Hasil uji regresi linier berganda disajikan dalam 

tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Data Transformasi Ln  

Variabel Bebas B Beta T Sig t Keterangan

 

Konstanta -0.591  -0.375 0.709  
Laba Bersih (L) 0.273 0.244  3.634 0.000 Signifikan 
Arus Kas Operasi (Ako)

 

0.703 0.668  9.939 0.000 Signifikan 
R Square =

 

0.715    
Sig F =

 

0.000    
Variabel Terikat

 

=

 

Dividen Kas (D)

     

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Nilai Sig F menunjukkan nilai sebesar 0.000 atau Sig F < 5% (0.000 < 0.05). 

Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) Laba Bersih dan Arus Kas 

Operasi berpengaruh terhadap Dividen Kas. 

b. Nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0.715 atau 71.5%. Artinya bahwa 

perubahan Dividen Kas dipengaruhi sebesar 71.5% oleh Laba Bersih dan Arus 

Kas Operasi sedangkan sisanya 28.5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

dua variabel bebas yang diteliti. 

c. Dari tabel 4.10 dapat diperoleh hasil persamaan regresi antara variabel bebas 

yaitu Laba Bersih dan Arus Kas Operasi, terhadap variabel terikat yaitu 

Dividen Kas. 

Persamaan regresi: 

D = -0.591 + 0.273 L + 0.703 Ako + e 
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d. Nilai Sig t laba besih dan arus kas operasi menunjukkan bahwa : 

1) Variabel Laba Bersih mempunyai nilai Sig t sebesar 0.000 atau Sig t < 5% 

(0.000 < 0,05) maka secara parsial variabel Laba Bersih berpengaruh 

terhadap Dividen Kas. Dilihat dari nilai koefisiennya variabel Laba Bersih 

mempunyai koefisien bertanda positif (0.273), sehingga antara Laba 

Bersih dan Dividen Kas mempunyai hubungan yang positif atau searah, 

artinya semakin tinggi Laba Bersih maka semakin tinggi pula Dividen 

Kas. Nilai 0.273 juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan Laba Bersih 

sebesar satu satuan, akan meningkatkan Dividen Kas sebesar 0.273. 

2) Variabel Arus Kas Operasi mempunyai nilai Sig t sebesar 0.000 atau Sig t 

< 5% (0.000 < 0,05) maka secara parsial variabel Arus Kas Operasi 

berpengaruh terhadap Dividen Kas. Dilihat dari nilai koefisiennya variabel 

Arus Kas Operasi mempunyai koefisien bertanda positif (0.703), sehingga 

antara Arus Kas Operasi dan Dividen Kas mempunyai hubungan yang 

positif atau searah, artinya semakin tinggi Arus Kas Operasi maka 

semakin tinggi pula Dividen Kas. Nilai 0.703 juga menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan Arus Kas Operasi sebesar satu satuan, akan 

meningkatkan Dividen Kas sebesar 0.703.  

Dari penjelasan tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa baik variabel Laba Bersih 

maupun Arus Kas Operasi sama-sama berpengaruh terhadap Dividen Kas. Untuk 

menentukan variabel mana yang lebih dominan memengaruhi dividen kas dapat 

dilihat dari nilai koefisien regresi. Variabel bebas dengan nilai koefisien regresi 

tertinggi adalah variabel yang paling dominan dalam memengaruhi Dividen Kas. 
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Antara variabel Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terlihat pada tabel 4.10 yang 

memiliki nilai koefisien regresi paling tinggi adalah variabel Arus Kas Operasi 

dengan nilai 0.703 (70,3%) sedangkan Laba Bersih bernilai 0.273 (27,3%). 

Dengan demikian, berarti yang paling dominan berpengaruh terhadap Dividen 

Kas adalah variabel Arus Kas Operasi. Dengan demikian hipotesis penelitian 

didukung, yaitu Arus Kas Operasi lebih baik digunakan sebagai indikator 

pembagian Dividen Kas dibanding dengan Laba Bersih.  

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda penelitian ini 

berhasil menemukan bukti bahwa laba bersih dan arus kas operasi sama-sama 

berpengaruh terhadap dividen kas. Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti, yaitu arus kas operasi lebih baik digunakan sebagai 

indikator pembagian dividen kas dibanding dengan laba bersih. Hal ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hery (2009), Manurung dan Siregar 

(2009), serta Galaxi (2010) yang menyatakan bahwa arus kas operasi lebih 

dominan memengaruhi dividen kas daripada laba bersih. Penelitian ini juga 

menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suadi (1998), yang hasilnya 

mengindikasikan bahwa laporan arus kas dapat digunakan sebagai prediksi jumlah 

pembayaran dividen yang terjadi dalam satu tahun setelah terbitnya laporan arus 

kas tersebut. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dermawan (2000), Murtanto dan Febby (2004), serta Mummaiza 



77  

dan Nasution (2009) yang menyatakan bahwa laba bersih lebih dominan 

memengaruhi dividen kas daripada arus kas operasi.  

Laba bersih dapat dijadikan sebagai indikator pembagian dividen kas 

karena nilai laba bersih merupakan gambaran dari prestasi perusahaan dalam 

menjalankan operasinya untuk dapat menghasilkan profit (laba). Namun di dalam 

nilai laba bersih masih terdapat unsur akrual yang belum sepenuhnya dapat 

direalisasikan sehingga nilai laba bersih bukanlah total kas yang tersedia dan 

belum tentu dapat digunakan untuk keperluan perusahaan seperti pembagian 

dividen kas. Arus kas operasi juga dapat dijadikan sebagai indikator pembagian 

dividen kas karena di dalam nilai arus kas operasi terdapat aliran kas masuk dan 

kas keluar selama satu periode yang dikelola oleh perusahaan untuk kepentingan 

operasional. Hasil akhir arus kas operasi menunjukkan nilai kas bersih yang 

tersedia/dimiliki oleh perusahaan. Pembagian dividen kas merupakan aliran kas 

keluar kepada para pemegang saham biasa, maka nilai kas bersih yang tersedia 

dari operasional perusahaan inilah yang dapat digunakan untuk pembagian 

dividen kas. 

Hasil pengujian ini juga mendukung pernyataan IAI yang menyatakan 

bahwa jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari kegiatan operasinya 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. Selain itu, hal ini 

disebabkan karena penentu kebijakan dividen sangat erat berhubungan dengan 
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posisi kas/likuiditas perusahaan. Posisi kas/likuiditas perusahaan lebih tercermin 

dalam laporan arus kas, sedangkan dalam laporan laba rugi tidak menunjukkan 

posisi kas/likuiditas perusahaan melainkan menunjukkan laba bersih perusahaan.



79 

BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa arus kas 

lebih baik digunakan sebagai indikator pembagian dividen kas dibanding dengan 

laba. Komponen arus kas yang digunakan dalam penelitian ini adalah arus kas 

operasi, sedangkan komponen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laba bersih. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah: 

1. Penelitian ini berhasil menemukan bukti bahwa laba dan arus kas sama-sama 

berpengaruh terhadap dividen kas. Hal ini disebabkan laba dan arus kas 

merupakan indikator prestasi perusahaan dalam mengelola kegiatan 

operasionalnya. Laba merupakan gambaran dari prestasi perusahaan dalam 

menjalankan operasinya untuk dapat menghasilkan profit (laba) yang dapat 

dilihat dari nilai laba bersih. Arus kas merupakan aliran kas masuk dan kas 

keluar selama satu periode yang dikelola untuk kepentingan operasional 

perusahaan yang dapat dilihat dari nilai arus kas operasi. 

2. Penelitian ini berhasil menemukan bukti bahwa arus kas lebih baik digunakan 

sebagai indikator pembagian dividen kas dibanding dengan laba. Hal ini 

dikarenakan di dalam nilai laba masih terdapat unsur-unsur akrual yang belum 

semuanya dapat direalisasikan dan tidak menunjukkan posisi kas/likuiditas 

perusahaan. Sebaliknya di dalam nilai arus kas terdapat semua aliran kas 

masuk dan kas keluar yang hasil akhirnya menunjukkan posisi kas/likuiditas 
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perusahaan. Pembagian dividen kas merupakan aliran kas keluar kepada para 

pemegang saham biasa, sehingga posisi kas/likuiditas perusahaan lebih dapat 

digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam membagi dividen 

kas.  

5.2  Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan 

dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian relatif sedikit dibanding 

dengan keseluruhan jumlah perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. 

Kendala ini disebabkan penggunaan metode pemilihan sampel, yaitu dengan 

menggunakan metode purposive sampling yang menjadikan sampel berjumlah 

sedikit. 

2. Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

laporan keuangan tahun 2006-2009, hal ini berarti bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini bukan data yang terbaru. Kendala ini disebabkan peneliti 

kesulitan untuk mendapatkan data laporan keuangan tahun 2010 yang baru 

dipublikasikan tahun 2011. Pada saat peneliti melakukan penelitian data 

belum tersedia dengan lengkap.    
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5.3 Saran 

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan para investor. Saran-

saran dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar menambah jumlah sampel yaitu tidak hanya 

perusahaan manufaktur saja dan menggunakan data laporan keuangan yang 

terbaru untuk memperkuat kembali hasil penelitian yang telah ada. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dikembangkan 

dengan menambah variabel independen lain yang berpengaruh terhadap 

dividen kas sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasi. 

3. Bagi investor, dengan lebih memperhatikan arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi dapat membantu sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli, menjual atau menahan saham berdasarkan harapan 

atas dividen kas yang dibagikan. Namun investor juga perlu memperhatikan 

faktor-faktor lain yang bersifat kualitatif di luar penelitian yang juga 

berpengaruh tehadap dividen kas.        



82  

DAFTAR PUSTAKA  

Ariani, Marisca Dwi. 2010. Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih 
Dalam Memprediksi Arus Kas di Masa Mendatang. Skripsi. Semarang: 
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.  

Ariyanti, Fitri.  2007. Analisis Hubungan Antara Laba Akuntansi dan Laba Tunai 
Dengan Dividen Kas Pada Industri Barang Konsumsi di Indonesia. 
Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.  

Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. Accounting Theory. Edisi 5. Terjemahan Ali Akbar 
Yulianto dan Risnawati Dermauli. Jakarta: Salemba Empat.  

Dermawan, Elizabeth Sugiarto. 2000. Analisis Hubungan Laba Akuntansi dan 
Laba Tunai dengan dividen Kas. Jurnal Akuntansi Universitas 
Tarumanegara, Vol. 4, No. 2, hal. 36-48.  

Dyckman, Thomas R., Ronald E., Dukes, and Charles J., Davis. 2000. Akuntansi 
Intermediate. Edisi Ketiga Jilid II. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta: 
Erlangga.  

Efendri. 1993. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Kebijakan Pembayaran 
Deviden oleh Perusahaan-perusahaan Go Publik di Indonesia. Tesis. 
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.  

Financial Accounting Standards Board. 2010. Statement of Financial Accounting 
Standards No. 8. Connecticut: Financial Accounting Foundation.  

Galaxy, Ahmad. 2010. Analisis Hubungan Antara Laba Akuntansi dan Laba 
Tunai terhadap Dividen Kas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas 
Sumatera Utara.  

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 
Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  

Gurajati, Damodar. 1995. Ekonometrika Dasar. Terjemahan Sumarno Zain. 
Jakarta: Penerbit Erlangga.  

Hery. 2009. Hubungan Laba Bersih dan Arus Kas Operasi dengan Dividen Kas. 
Jurnal Akuntabilitas Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Vol. 9 No. 1, 
Juli, hal. 10-16.  



83  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK). Jakarta: Salemba Empat.  

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk 
Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.  

Keown, Arthur J., et. al. 2004. Manajemen Keuangan: Prinsip-prinsip dan 
Aplikasi. Edisi Kesembilan Jilid 2. Jakarta: Indeks.  

Kieso, Donald, Jerry Weygandt, dan Terry D., Warfield. 2002. Akuntansi 
Intermediate. Edisi Kesepuluh. Jilid 1. Alih Bahasa Emil Salim. Jakarta: 
Erlangga.  

_______. 2002. Akuntansi Intermediate. Edisi Kesepuluh. Jilid 2. Alih Bahasa 
Emil Salim. Jakarta: Erlangga.  

_______. 2002. Akuntansi Intermediate. Edisi Kesepuluh. Jilid 3. Alih Bahasa 
Emil Salim. Jakarta: Erlangga.  

_______. 2011. Intermediate Accounting. IFRS Edition. Volume 1. New York: 
John Wiley and Sons Inc.  

Kusuma, Poppy Dian Indira. 2003. Nilai Tambah Kandungan Informasi Laba dan 
Arus Kas Operasi. Simposium Nasional Akuntansi 6. Surabaya.  

Lam, N., and P., Lau. 2009. Intermediate Financial Reporting. An IFRS 
Perspective. New York: The McGraw Hill Companies.  

Maghfirah, Aisyiyah. 2010. Analisis Perbandingan Pengaruh Laporan Arus Kas 
Metode Langsung dalam Memprediksi Arus Kas dan Dividen Masa 
Depan.

 

Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.  

Manurung, Indah Agustina dan Hasan Sakti Siregar. Pengaruh Laba Bersih dan 
Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan 
Manufaktur yang Go Publik. Jurnal Departemen Akuntansi Universitas 
Sumatera Utara, Vol. 3.  

Mollah, Sabur A., and Keasey, Kevin and Short, Helen. 2000. The Influence of 
Agency Costs on Dividend Policy in An Emerging Market: Evidence from 
The Dhaka Stock Exchange. Working Paper.  

Mummaiza, Lainy dan Fahmi Natigor Nasution. Analisis Hubungan Antara Laba 
Akuntansi dan Laba Tunai  dengan Dividen Kas pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Jurnal Departemen Akuntansi 
Universitas Sumatera Utara, Vol. 24.  



84  

Munawir, S. 1999. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta.  

Murtanto dan Febby Feiruza Yuridya. 2004. Analisis Hubungan Antara Laba 
Akuntansi dan Laba Tunai dengan Dividen Kas. Jurnal Media Riset 
Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 4, No. 1, April, hal. 85-105.  

Nahibaho. 2000. Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Pembagian Dividen pada 
Perusahaan yang Go Publik di Indonesia. Tesis Tidak Dipublikasikan. 
Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.  

Nuringsih, Kartika. 2005. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan 
Utang, ROA, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen: Studi 
1995-1996. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 2, No. 2, hal 
103-123.  

Parawiyati dan Zaki Baridwan. 1998. Kemampuan Laba dan Arus Kas dalam 
Memprediksi Laba dan Arus Kas Perusahaan Go Publik di Indonesia. 
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 1, No. 1, hal. 1-11.  

Rahmat. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. Skripsi. Yogyakarta: 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.  

Setyawan, Widyantoro. 1995. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh 
Terhadap Kebijakan Dividen pada Badan Usaha Milik Negara Bentuk 
Persero. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah 
Mada.  

Stice, Earl K., James D., Stice, and Fred Skousen. 2004. Akuntansi Keuangan 
Menengah. Jilid I. Jakarta: PT. Salemba Empat.  

Suadi, A., 1998. Penelitian Tentang Manfaat Laporan Arus Kas. Jurnal Ekonomi 
dan Bisinis Indonesia, Vol. 13, No. 2, hal. 91-97.  

Suaidi, Arief. 1994. Akuntansi Keuangan Menengah. Edisi ke-1. Yogyakarta: 
Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.  

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keduabelas. Bandung: 
Penerbit Alfabeta.  

Suherli dan Sofyan S., Harahap. 2004. Studi Empiris Terhadap Faktor Penentu 
Kebijakan Dividen. Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing, dan 
Informasi, Vol. 4, No. 1. Jakarta.  



85  

Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni, 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. 
Yogyakarta: Penerbit ANDI.  

Sutrisno. 2001. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout 
Ratio pada Perusahaan Publik di Indonesia. Tema, Vol. II, No. 1, hal:111.  

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi 
Ke-3. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.  

Warren, Carl S., James M., Reeve, and Philip E., Fees. 2005. Pengantar 
Akuntansi. Edisi 21 Buku Satu. Terjemahan Aria Farahmita, 
Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan. Jakarta: Salemba Empat.  

_______. 2006. Pengantar Akuntansi. Edisi 21 Buku Dua. Terjemahan Aria 
Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan. Jakarta: Salemba 
Empat.                 



86  

Lampiran 1 

Nama Perusahaan Sampel 

No. Nama Perusahaan Kode 
1. PT Akr Corporindo AKRA 
2. PT Aqua Golden Mississippi AQUA 
3. PT Astra Graphia ASGR 
4. PT Astra International ASII 
5. PT Astra Otoparts AUTO 
6. PT Sepatu Bata BATA 
7. PT Indo Kordsa BRAM 
8. PT Budi Acid Jaya BUDI 
9. PT Delta Djakarta DLTA 
10. PT Ekadharma International EKAD 
11. PT Fast Food Indonesia FAST 
12. PT Goodyear Indonesia GDYR 
13. PT Hanjaya Mandala Sampoerna HMSP 
14. PT Kageo Igar Jaya IGAR 
15. PT Sumi Indo Kabel IKBI 
16. PT Indofood Sukses Makmur INDF 
17. PT Indocement Tunggal Prakarsa INTP 
18. PT Kimia Farma KAEF 
19. PT Kalbe Farma KLBF 
20. PT Lion Metal Works LION 
21. PT Lionmesh Prima LMSH 
22. PT Lautan Luas LTLS 
23. PT Merck MERK 
24. PT Multi Bintang Indonesia MLBI 
25. PT Mustika Ratu MRAT 
26. PT Merodata Electronics MTDL 
27. PT Mayora Indah MYOR 
28. PT Sinar Mas Agro Resources SMAR 
29. PT Semen Gresik SMGR 
30. PT Selamat Sempurna SMSM 
31. PT Taisho Pharmaceutical SQBI 
32. PT Mandom Indonesia TCID 
33. PT Surya Toto Indonesia TOTO 
34. PT Trias Sentosa TRST 
35. PT Tunas Ridean TURI 
36. PT United Tractors UNTR 
37. PT Unilever Indonesia UNVR 
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Data Laba Bersih 

No. Nama Perusahaan 2006

 
2007

 
2008

 

1. PT Akr Corporindo Rp

 

128,084,101,000

 

Rp

 

191,208,244,000

 

Rp 210,032,685,000

 

2. PT Aqua Golden Mississippi Rp

 

48,853,686,588

 

Rp

 

65,912,835,099

 

Rp 82,336,933,380

 

3. PT Astra Graphia Rp

 

55,565,251,184

 

Rp

 

72,074,000,366

 

Rp 62,486,606,234

 

4. PT Astra International Rp

 

3,712,097,000,000

 

Rp

 

6,519,000,000,000

 

Rp 9,191,000,000,000

 

5. PT Astra Otoparts Rp

 

282,058,000,000

 

Rp

 

454,907,000,000

 

Rp 566,025,000,000

 

6. PT Sepatu Bata Rp

 

20,160,771,000

 

Rp

 

34,577,678,000

 

Rp 157,562,668,000

 

7. PT Indo Kordsa Rp

 

18,313,909,000

 

Rp

 

39,148,712,000

 

Rp 94,775,520,000

 

8. PT Budi Acid Jaya Rp

 

20,678,000,000

 

Rp

 

46,177,000,000

 

Rp 32,981,000,000

 

9. PT Delta Djakarta Rp

 

43,284,214,000

 

Rp

 

47,330,712,000

 

Rp 83,754,358,000

 

10 PT Ekadharma International Rp

 

5,763,685,223

 

Rp

 

4,233,068,343

 

Rp 4,606,369,363

 

11. PT Fast Food Indonesia Rp

 

68,928,803,000

 

Rp

 

102,537,329,000

 

Rp 125,267,988,000

 

12. PT Goodyear Indonesia Rp

 

25,396,749,000

 

Rp

 

42,399,174,000

 

Rp 812,053,000

 

13. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Rp

 

3,530,490,000,000

 

Rp

 

3,624,018,000,000

 

Rp 3,895,280,000,000

 

14. PT Kageo Igar Jaya Rp

 

9,964,135,535

 

Rp

 

15,426,317,547

 

Rp 7,348,483,975

 

15. PT Sumi Indo Kabel Rp

 

44,374,633,211

 

Rp

 

77,466,616,243

 

Rp 97,686,561,431

 

16. PT Indofood Sukses Makmur Rp

 

661,210,000,000

 

Rp

 

980,357,000,000

 

Rp 1,034,389,000,000

 

17. PT Indocement Tunggal Prakarsa Rp

 

592,802,016,775

 

Rp

 

980,103,086,314

 

Rp 1,745,500,936,215

 

18. PT Kimia Farma Rp

 

43,989,948,288

 

Rp

 

52,189,435,346

 

Rp 55,393,774,869
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No. Nama Perusahaan  2006  2007  2008 

19. PT Kalbe Farma Rp

 
676,581,653,872

 
Rp

 
705,694,196,679

 
Rp 706,822,146,190

 

20. PT Lion Metal Works Rp

 

20,642,386,061

 

Rp

 

25,298,384,327

 

Rp 37,840,393,046

 

21. PT Lionmesh Prima Rp

 

2,667,461,566

 

Rp

 

5,942,206,112

 

Rp 9,237,180,878

 

22. PT Lautan Luas Rp

 

29,677,000,000

 

Rp

 

71,670,000,000

 

Rp 145,846,000,000

 

23. PT Merck Rp

 

86,537,702,000

 

Rp

 

89,484,528,000

 

Rp 98,620,070,000

 

24. PT Multi Bintang Indonesia Rp

 

73,581,000,000

 

Rp

 

84,385,000,000

 

Rp 222,307,000,000

 

25. PT Mustika Ratu Rp

 

9,096,227,057

 

Rp

 

11,130,009,996

 

Rp 22,290,067,707

 

26. PT Merodata Electronics Rp

 

20,775,872,977

 

Rp

 

28,480,083,561

 

Rp 29,956,430,437

 

   27. PT Mayora Indah Rp

 

93,575,798,388

 

Rp

 

141,589,137,703

 

Rp

 

196,230,049,693

 

   28. PT Sinar Mas Agro Resources Rp

 

628,005,201,501

 

Rp

 

988,943,863,116

 

Rp

 

1,046,389,267,147

 

   29. PT Semen Gresik Rp

 

1,295,520,421,000

 

Rp

 

1,775,408,324,000

 

Rp

 

2,523,544,472,000

 

30. PT Selamat Sempurna Rp

 

66,174,829,417

 

Rp

 

80,324,965,210

 

Rp

 

91,471,918,506

 

31. PT Taisho Pharmaceutical Rp

 

43,172,161,000

 

Rp

 

52,176,192,000

 

Rp

 

94,271,208,000

 

32. PT Mandom Indonesia Rp

 

100,118,341,049

 

Rp

 

111,232,287,817

 

Rp

 

114,854,035,121

 

33. PT Surya Toto Indonesia Rp

 

79,705,059,548

 

Rp

 

56,376,502,262

 

Rp

 

63,286,993,788

 

34. PT Trias Sentosa Rp

 

25,942,389,458

 

Rp

 

17,747,291,109

 

Rp

 

58,025,393,373

 

35. PT Tunas Ridean Rp

 

22,211,000,000

 

Rp

 

189,816,000,000

 

Rp

 

245,079,000,000

 

36. PT United Tractors Rp

 

930,372,000,000

 

Rp

 

1,493,037,000,000

 

Rp

 

2,660,742,000,000

 

37. PT Unilever Indonesia Rp

 

1,721,595,000,000

 

Rp

 

1,964,652,000,000

 

Rp

 

2,407,231,000,000
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Data Arus Kas Operasi  

No. Nama Perusahaan 2006

 
2007

 
2008

 

1. PT Akr Corporindo Rp

 

237,284,360,000

 

Rp

 

220,433,195,000

 

Rp 117,370,189,000

 

2. PT Aqua Golden Mississippi Rp

 

56,659,911,185

 

Rp

 

115,989,209,324

 

Rp 123,763,513,411

 

3. PT Astra Graphia Rp

 

135,003,252,226

 

Rp

 

191,830,559,251

 

Rp 205,273,742,546

 

4. PT Astra International Rp

 

9,020,067,000,000

 

Rp

 

11,244,000,000,000

 

Rp 10,585,000,000,000

 

5. PT Astra Otoparts Rp

 

268,303,000,000

 

Rp

 

241,784,000,000

 

Rp 490,003,000,000

 

6. PT Sepatu Bata Rp

 

86,643,507,000

 

Rp

 

75,428,460,000

 

Rp -36,673,025,000

 

7. PT Indo Kordsa Rp

 

189,866,221,000

 

Rp

 

142,628,541,000

 

Rp 199,208,756,000

 

8. PT Budi Acid Jaya Rp

 

166,584,000,000

 

Rp

 

5,763,000,000

 

Rp 79,992,000,000

 

9. PT Delta Djakarta Rp

 

18,108,286,000

 

Rp

 

87,272,573,000

 

Rp 161,946,514,000

 

10 PT Ekadharma International Rp

 

-1,738,182,832

 

Rp

 

3,922,589,788

 

Rp 57,107,269,062

 

11. PT Fast Food Indonesia Rp

 

165,956,759,000

 

Rp

 

239,304,031,000

 

Rp 225,582,844,000

 

12. PT Goodyear Indonesia Rp

 

61,168,900,000

 

Rp

 

90,984,858,000

 

Rp -44,561,723,000

 

13. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Rp

 

3,538,693,000,000

 

Rp

 

1,786,380,000,000

 

Rp 4,745,113,000,000

 

14. PT Kageo Igar Jaya Rp

 

28,196,590,820

 

Rp

 

15,950,157,393

 

Rp 41,018,481,569

 

15. PT Sumi Indo Kabel Rp

 

50,034,248,262

 

Rp

 

86,784,626,833

 

Rp 68,215,195,636

 

16. PT Indofood Sukses Makmur Rp

 

1,614,931,000,000

 

Rp

 

2,613,759,000,000

 

Rp 2,684,806,000,000

 

17. PT Indocement Tunggal Prakarsa Rp

 

1,195,324,531,649

 

Rp

 

1,407,614,937,574

 

Rp 1,619,202,132,220

 

18. PT Kimia Farma Rp

 

140,242,601,504

 

Rp

 

55,512,643,134

 

Rp -32,301,017,597
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No. Nama Perusahaan  2006  2007  2008 

19. PT Kalbe Farma Rp

 
640,610,354,353

 
Rp

 
362,898,238,846

 
Rp 807,700,535,344

 

20. PT Lion Metal Works Rp

 

26,486,098,319

 

Rp

 

13,321,147,405

 

Rp 28,539,587,020

 

21. PT Lionmesh Prima Rp

 

978,767,179

 

Rp

 

-312,236,970

 

Rp 302,294,510

 

22. PT Lautan Luas Rp

 

43,467,000,000

 

Rp

 

51,188,000,000

 

Rp -446,824,000,000

 

23. PT Merck Rp

 

91,417,248,000

 

Rp

 

110,966,960,000

 

Rp 145,237,471,000

 

24. PT Multi Bintang Indonesia Rp

 

166,742,000,000

 

Rp

 

227,271,000,000

 

Rp 415,213,000,000

 

25. PT Mustika Ratu Rp

 

11,719,905,000

 

Rp

 

16,550,490,276

 

Rp 30,430,824,332

 

26. PT Merodata Electronics Rp

 

11,796,497,949

 

Rp

 

-93,361,429,662

 

Rp -68,551,018,051

 

   27. PT Mayora Indah Rp

 

24,389,308,219

 

Rp

 

178,699,351,379

 

Rp

 

138,452,987,153

 

   28. PT Sinar Mas Agro Resources Rp

 

375,602,309,648

 

Rp

 

183,590,149,938

 

Rp

 

2,182,654,656,597

 

   29. PT Semen Gresik Rp

 

1,594,059,671,000

 

Rp

 

2,074,598,275,000

 

Rp

 

2,628,307,576,000

 

30. PT Selamat Sempurna Rp

 

74,242,454,642

 

Rp

 

105,956,006,338

 

Rp

 

130,695,243,469

 

31. PT Taisho Pharmaceutical Rp

 

45,717,543,000

 

Rp

 

77,247,648,000

 

Rp

 

171,852,959,000

 

32. PT Mandom Indonesia Rp

 

90,108,309,327

 

Rp

 

178,542,842,753

 

Rp

 

101,359,599,478

 

33. PT Surya Toto Indonesia Rp

 

99,309,247,387

 

Rp

 

79,856,791,203

 

Rp

 

184,899,784,317

 

34. PT Trias Sentosa Rp

 

149,346,158,480

 

Rp

 

218,865,007,192

 

Rp

 

129,361,073,810

 

35. PT Tunas Ridean Rp

 

284,614,000,000

 

Rp

 

-86,553,000,000

 

Rp

 

691,231,000,000

 

36. PT United Tractors Rp

 

1,721,743,000,000

 

Rp

 

2,657,778,000,000

 

Rp

 

4,253,895,000,000

 

37. PT Unilever Indonesia Rp

 

2,174,808,000,000

 

Rp

 

2,250,013,000,000

 

Rp

 

2,785,785,000,000
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Data Dividen Kas  

No. Nama Perusahaan 2006

 
2007

 
2008

 

1. PT Akr Corporindo Rp

 

40,560,000,000

 

Rp

 

59,379,275,000

 

Rp 65,633,400,000

 

2. PT Aqua Golden Mississippi Rp

 

8,292,357,990

 

Rp

 

13,162,473,000

 

Rp 15,795,000,000

 

3. PT Astra Graphia Rp

 

53,951,220,000

 

Rp

 

53,951,220,000

 

Rp 24,278,049,000

 

4. PT Astra International Rp

 

1,822,000,000,000

 

Rp

 

3,174,000,000,000

 

Rp 3,481,000,000,000

 

5. PT Astra Otoparts Rp

 

69,404,000,000

 

Rp

 

246,770,000,000

 

Rp 230,576,000,000

 

6. PT Sepatu Bata Rp

 

16,965,000,000

 

Rp

 

92,144,000,000

 

Rp 24,754,991,000

 

7. PT Indo Kordsa Rp

 

5,400,000,000

 

Rp

 

28,350,000,000

 

Rp 56,250,000,000

 

8. PT Budi Acid Jaya Rp

 

11,083,000,000

 

Rp

 

33,505,000,000

 

Rp 22,186,000,000

 

9. PT Delta Djakarta Rp

 

20,817,135,000

 

Rp

 

22,418,453,000

 

Rp 56,046,134,000

 

10 PT Ekadharma International Rp

 

1,677,060,000

 

Rp

 

1,118,040,000

 

Rp 1,677,060,000

 

11. PT Fast Food Indonesia Rp

 

13,387,500,000

 

Rp

 

20,081,250,000

 

Rp 25,436,250,000

 

12. PT Goodyear Indonesia Rp

 

24,106,000,000

 

Rp

 

3,608,000,000

 

Rp 2,460,000,000

 

13. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Rp

 

1,292,985,000,000

 

Rp

 

3,944,700,000,000

 

Rp 2,629,800,000,000

 

14. PT Kageo Igar Jaya Rp

 

3,150,000,000

 

Rp

 

5,250,000,000

 

Rp 2,997,496,500

 

15. PT Sumi Indo Kabel Rp

 

10,710,000,000

 

Rp

 

30,600,000,000

 

Rp 38,250,000,000

 

16. PT Indofood Sukses Makmur Rp

 

264,386,000,000

 

Rp

 

366,730,000,000

 

Rp 412,680,000,000

 

17. PT Indocement Tunggal Prakarsa Rp

 

110,436,950,970

 

Rp

 

147,249,267,960

 

Rp 552,184,754,850

 

18. PT Kimia Farma Rp

 

13,196,984,486

 

Rp

 

15,656,830,604

 

Rp 13,848,443,718
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No. Nama Perusahaan  2006  2007  2008 

19. PT Kalbe Farma Rp

 
101,560,144,220

 
Rp

 
101,560,144,220

 
Rp 126,950,180,275

 

20. PT Lion Metal Works Rp

 

5,201,600,000

 

Rp

 

6,502,000,000

 

Rp 7,022,160,000

 

21. PT Lionmesh Prima Rp

 

288,000,000

 

Rp

 

480,000,000

 

Rp 576,000,000

 

22. PT Lautan Luas Rp

 

6,240,000,000

 

Rp

 

21,840,000,000

 

Rp 44,480,000,000

 

23. PT Merck Rp

 

44,800,000,000

 

Rp

 

51,520,000,000

 

Rp 119,840,000,000

 

24. PT Multi Bintang Indonesia Rp

 

85,123,000,000

 

Rp

 

75,852,000,000

 

Rp 579,425,000,000

 

25. PT Mustika Ratu Rp

 

1,369,600,000

 

Rp

 

2,225,600,000

 

Rp 5,572,560,000

 

26. PT Merodata Electronics Rp

 

6,113,174,769

 

Rp

 

5,717,392,584

 

Rp 2,041,925,923

 

   27. PT Mayora Indah Rp

 

26,830,440,000

 

Rp

 

30,663,360,000

 

Rp

 

38,329,200,000

 

   28. PT Sinar Mas Agro Resources Rp

 

132,120,894,836

 

Rp

 

14,360,966,830

 

Rp

 

516,994,805,880

 

   29. PT Semen Gresik Rp

 

647,760,210,000

 

Rp

 

887,711,283,000

 

Rp

 

1,605,792,143,000

 

30. PT Selamat Sempurna Rp

 

50,388,410,100

 

Rp

 

28,793,377,200

 

Rp

 

86,380,131,600

 

31. PT Taisho Pharmaceutical Rp

 

25,600,000,000

 

Rp

 

38,912,000,000

 

Rp

 

81,920,000,000

 

32. PT Mandom Indonesia Rp

 

45,240,000,000

 

Rp

 

50,668,800,000

 

Rp

 

60,320,000,100

 

33. PT Surya Toto Indonesia Rp

 

19,814,400,000

 

Rp

 

17,337,600,000

 

Rp

 

17,337,600,000

 

34. PT Trias Sentosa Rp

 

14,040,000,000

 

Rp

 

14,040,000,000

 

Rp

 

28,080,000,000

 

35. PT Tunas Ridean Rp

 

7,393,000,000

 

Rp

 

76,725,000,000

 

Rp

 

234,360,000,000

 

36. PT United Tractors Rp

 

413,483,000,000

 

Rp

 

760,429,000,000

 

Rp

 

1,164,407,000,000

 

37. PT Unilever Indonesia Rp

 

1,640,650,000,000

 

Rp

 

1,999,060,000,000

 

Rp

 

2,441,600,000,000
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Lampiran 5 

Data Laba Bersih Ditransformasi ke Logaritma Natural (Ln) 

No Nama Perusahaan 2006 2007 2008 
1. PT Akr Corporindo 25.58 25.98 26.07 
2. PT Aqua Golden Mississippi 24.61 24.91 25.13 
3. PT Astra Graphia 24.74 25.00 24.86 
4. PT Astra International 28.94 29.51 29.85 
5. PT Astra Otoparts 26.37 26.84 27.06 
6. PT Sepatu Bata 23.73 24.27 25.78 
7. PT Indo Kordsa 23.63 24.39 25.27 
8. PT Budi Acid Jaya 23.75 24.56 24.22 
9. PT Delta Djakarta 24.49 24.58 25.15 

10. PT Ekadharma International 22.47 22.17 22.25 
11. PT Fast Food Indonesia 24.96 25.35 25.55 
12. PT Goodyear Indonesia 23.96 24.47 20.52 
13. PT Hanjaya Mandala Sampoerna

 

28.89 28.92 28.99 
14. PT Kageo Igar Jaya 23.02 23.46 22.72 
15. PT Sumi Indo Kabel 24.52 25.07 25.31 
16. PT Indofood Sukses Makmur 27.22 27.61 27.66 
17. PT Indocement Tunggal Prakarsa

 

27.11 27.61 28.19 
18. PT Kimia Farma 24.51 24.68 24.74 
19. PT Kalbe Farma 27.24 27.28 27.28 
20. PT Lion Metal Works 23.75 23.95 24.36 
21. PT Lionmesh Prima 21.70 22.51 22.95 
22. PT Lautan Luas 24.11 25.00 25.71 
23. PT Merck 25.18 25.22 25.31 
24. PT Multi Bintang Indonesia 25.02 25.16 26.13 
25. PT Mustika Ratu 22.93 23.13 23.83 
26. PT Merodata Electronics 23.76 24.07 24.12 
27. PT Mayora Indah 25.26 25.68 26.00 
28. PT Sinar Mas Agro Resources 27.17 27.62 27.68 
29. PT Semen Gresik 27.89 28.21 28.56 
30.

 

PT Selamat Sempurna

 

24.92

 

25.11

 

25.24

 

31. PT Taisho Pharmaceutical 24.49 24.68 25.27 
32. PT Mandom Indonesia 25.33 25.43 25.47 
33. PT Surya Toto Indonesia 25.10 24.76 24.87 
34. PT Trias Sentosa 23.98 23.60 24.78 
35. PT Tunas Ridean 23.82 25.97 26.22 
36. PT United Tractors 27.56 28.03 28.61 
37. PT Unilever Indonesia 28.17 28.31 28.51 
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Lampiran 6 

Data Arus Kas Operasi Ditransformasi ke Logaritma Natural (Ln) 

No Nama Perusahaan 2006 2007 2008 
1. PT Akr Corporindo 26.19 26.12 25.49 
2. PT Aqua Golden Mississippi 24.76 25.48 25.54 
3. PT Astra Graphia 25.63 25.98 26.05 
4. PT Astra International 29.83 30.05 29.99 
5. PT Astra Otoparts 26.32 26.21 26.92 
6. PT Sepatu Bata 25.19 25.05 24.33 
7. PT Indo Kordsa 25.97 25.68 26.02 
8. PT Budi Acid Jaya 25.84 22.47 25.11 
9. PT Delta Djakarta 23.62 25.19 25.81 

10. PT Ekadharma International 21.28 22.09 24.77 
11. PT Fast Food Indonesia 25.83 26.20 26.14 
12. PT Goodyear Indonesia 24.84 25.23 24.52 
13. PT Hanjaya Mandala Sampoerna

 

28.89 28.21 29.19 
14. PT Kageo Igar Jaya 24.06 23.49 24.44 
15. PT Sumi Indo Kabel 24.64 25.19 24.95 
16. PT Indofood Sukses Makmur 28.11 28.59 28.62 
17. PT Indocement Tunggal Prakarsa

 

27.81 27.97 28.11 
18. PT Kimia Farma 25.67 24.74 24.20 
19. PT Kalbe Farma 27.19 26.62 27.42 
20. PT Lion Metal Works 24.00 23.31 24.07 
21. PT Lionmesh Prima 20.70 19.56 19.53 
22. PT Lautan Luas 24.50 24.66 26.83 
23. PT Merck 25.24 25.43 25.70 
24. PT Multi Bintang Indonesia 25.84 26.15 26.75 
25. PT Mustika Ratu 23.18 23.53 24.14 
26. PT Merodata Electronics 23.19 25.26 24.95 
27. PT Mayora Indah 23.92 25.91 25.65 
28. PT Sinar Mas Agro Resources 26.65 25.94 28.41 
29. PT Semen Gresik 28.10 28.36 28.60 
30.

 

PT Selamat Sempurna

 

25.03

 

25.39

 

25.60

 

31. PT Taisho Pharmaceutical 24.55 25.07 25.87 
32. PT Mandom Indonesia 25.22 25.91 25.34 
33. PT Surya Toto Indonesia 25.32 25.10 25.94 
34. PT Trias Sentosa 25.73 26.11 25.59 
35. PT Tunas Ridean 26.37 25.18 27.26 
36. PT United Tractors 28.17 28.61 29.08 
37. PT Unilever Indonesia 28.41 28.44 28.66 
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Lampiran 7 

Data Dividen Kas Ditransformasi ke Logaritma Natural (Ln) 

No Nama Perusahaan 2006 2007 2008 
1. PT Akr Corporindo 24.43 24.81 24.91 
2. PT Aqua Golden Mississippi 22.84 23.30 23.48 
3. PT Astra Graphia 24.71 24.71 23.91 
4. PT Astra International 28.23 28.79 28.88 
5. PT Astra Otoparts 24.96 26.23 26.16 
6. PT Sepatu Bata 23.55 25.25 23.93 
7. PT Indo Kordsa 22.41 24.07 24.75 
8. PT Budi Acid Jaya 23.13 24.23 23.82 
9. PT Delta Djakarta 23.76 23.83 24.75 

10. PT Ekadharma International 21.24 20.83 21.24 
11. PT Fast Food Indonesia 23.32 23.72 23.96 
12. PT Goodyear Indonesia 23.91 22.01 21.62 
13. PT Hanjaya Mandala Sampoerna

 

27.89 29.00 28.60 
14. PT Kageo Igar Jaya 21.87 22.38 21.82 
15. PT Sumi Indo Kabel 23.09 24.14 24.37 
16. PT Indofood Sukses Makmur 26.30 26.63 26.75 
17. PT Indocement Tunggal Prakarsa

 

25.43 25.72 27.04 
18. PT Kimia Farma 23.30 23.47 23.35 
19. PT Kalbe Farma 25.34 25.34 25.57 
20. PT Lion Metal Works 22.37 22.60 22.67 
21. PT Lionmesh Prima 19.48 19.99 20.17 
22. PT Lautan Luas 22.55 23.81 24.52 
23. PT Merck 24.53 24.67 25.51 
24. PT Multi Bintang Indonesia 25.17 25.05 27.09 
25. PT Mustika Ratu 21.04 21.52 22.44 
26. PT Merodata Electronics 22.53 22.47 21.44 
27. PT Mayora Indah 24.01 24.15 24.37 
28. PT Sinar Mas Agro Resources 25.61 23.39 26.97 
29. PT Semen Gresik 27.20 27.51 28.10 
30.

 

PT Selamat Sempurna

 

24.64

 

24.08

 

25.18

 

31. PT Taisho Pharmaceutical 23.97 24.38 25.13 
32. PT Mandom Indonesia 24.54 24.65 24.82 
33. PT Surya Toto Indonesia 23.71 23.58 23.58 
34. PT Trias Sentosa 23.37 23.37 24.06 
35. PT Tunas Ridean 22.72 25.06 26.18 
36. PT United Tractors 26.75 27.36 27.78 
37. PT Unilever Indonesia 28.13 28.32 28.52 
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Lampiran 8 

Hasil Uji Regresi Data Asli                       

Variables Entered/Removedb

Arus Kas
Operasi,
Laba
Bersih

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Dividen Kasb. 

ANOVAb

3.3E+025 2 1.627E+025 65.827 .000a

2.7E+025 108 2.472E+023

5.9E+025 110

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Arus Kas Operasi, Laba Bersiha. 

Dependent Variable: Dividen Kasb. 

Model Summary

.741a .549 .541 4.972E+011
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Arus Kas Operasi, Laba Bersiha. 

Coefficientsa

6E+010 5E+010 1.221 .225

.071 .046 .128 1.538 .127 .607 1.648

.258 .033 .654 7.891 .000 .607 1.648

(Constant)

Laba Bersih

Arus Kas Operasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Dividen Kasa. 
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Lampiran 9 

Hasil Uji Asumsi Klasik Data Asli 

Normalitas         

Auto Korelasi     

Heteroskedastisitas        

Model Summaryb

.741a .549 .541 4.972E+011 2.141
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Arus Kas Operasi, Laba Bersiha. 

Dependent Variable: Dividen Kasb. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

111

-.0000506

4.9268E+011

.352

.352

-.264

3.712

.000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Correlations

1.000

.

111

.331**

.000

111

.567**

.000

111

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Abs_Res_1

Laba Bersih

Arus Kas Operasi

Spearman's rho
Abs_Res_1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Multikolinieritas             

Regression Standardized Predicted Value
6420
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5.0

2.5

0.0

-2.5

Scatterplot

Dependent Variable: Dividen Kas

Coefficientsa

.607 1.648

.607 1.648

Laba Bersih

Arus Kas Operasi

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Dividen Kasa. 
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Lampiran 10 

Hasil Uji Regresi Data Transformasi Logaritma Natural (Ln)                      

Variables Entered/Removedb

Arus Kas
Operasi,
Laba
Bersih

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Dividen Kasb. 

Model Summary

.846a .715 .710 1.11596
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Arus Kas Operasi, Laba Bersiha. 

ANOVAb

337.610 2 168.805 135.546 .000a

134.500 108 1.245

472.109 110

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Arus Kas Operasi, Laba Bersiha. 

Dependent Variable: Dividen Kasb. 

Coefficientsa

-.591 1.579 -.375 .709

.273 .075 .244 3.634 .000 .585 1.710

.703 .071 .668 9.939 .000 .585 1.710

(Constant)

Laba Bersih

Arus Kas Operasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Dividen Kasa. 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Asumsi Klasik Data Transformasi Logaritma Natural (Ln) 

Normalitas        

Auto Korelasi     

Heteroskedastisitas        

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

111

.0000000

1.10576842

.085

.085

-.078

.900

.393

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Model Summaryb

.846a .715 .710 1.11596 2.253
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Arus Kas Operasi, Laba Bersiha. 

Dependent Variable: Dividen Kasb. 

Correlations

1.000

.

111

-.123

.141

111

-.043

.657

111

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Abs_Res_Ln

Laba Bersih

Arus Kas Operasi

Spearman's rho
Abs_Res_Ln
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Multikolinieritas     

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Dividen Kas

Coefficientsa

.585 1.710

.585 1.710

Laba Bersih

Arus Kas Operasi

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Dividen Kasa. 
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