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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Agency theory (Teori Keagenan) berkaitan dengan dividen tunai.

Dalam mengimplementasikan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan

kekayaan para pemegang saham, masalah keagenan dapat saja terjadi.

Masalah keagenan (agency problem) merupakan masalah yang timbul akibat

konflik kepentingan antara manajer (agen pemegang saham) dengan

pemegang saham karena adanya pemisahan tugas manajemen perusahaan

dengan para pemegang saham (Keown at al, 2008:18).  Agen adalah orang

yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama yang lain, yang dikenal

sebagai prinsipal. Dalam mengatur perusahaan, pemegang saham adalah

prinsipal, karena mereka adalah pemilik nyata dari perusahaan. Sedangkan

dewan direksi, CEO, para eksekutif perusahaan maupun manajer profesional

dengan kekuasaaan pengambilan keputusan adalah agen (perantara) dari

pemegang saham.

Sebuah perusahaan bisa saja dijalankan oleh para manajer profesional

yang sedikit mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan itu atau tidak

sama sekali. Karena adanya pemisahan antara pembuat keputusan dan

pemilik perusahaan, para manajer bisa saja membuat keputusan yang sama

sekali tidak sesuai dengan tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang

saham.
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Mereka dapat bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, dengan

penghasilan tambahan dan gaji, tetapi mereka mungkin juga menghindari

proyek manapun yang mempunyai resiko yang dihubungkan dengan mereka,

walaupun jika proyek besar mereka memberikan pengembalian yang

berpotensi dan kemungkinan kegagalannya sangat kecil. Hal ini disebabkan

jika proyek tidak menghasilkan, agen-agen dari pemegang saham ini akan

kehilangan pekerjaan mereka.

Konflik antara manajemen dan para pemegang saham dalam perusahaan

di mana manajer dan pemegang saham memiliki insentif yang berbeda

sehingga manajer tidak mau bekerja untuk para pemegang saham kecuali

untuk kepentingan mereka sendiri, maka kebijakan dividen perusahaan dapat

dianggap oleh pemegang saham sebagai alat untuk meminimalisasi biaya

agensi. Biaya agensi adalah biaya, seperti mengurangi harga saham, asosiasi

dengan potensial konflik  antara manajer dan investor ketika kedua kelompok

saling berbeda (Keown et al ,2008:617). Dengan mengasumsikan bahwa

pembayaran dividen mensyaratkan manajemen untuk mendanai investasi

baru, investor baru mungkin tertarik pada perusahaan hanya jika manajemen

memberikan informasi yang meyakinkan bahwa modal akan digunakan agar

menguntungkan. Maka pembayaran dividen secara tidak langsung

menghasilkan monitor yang lebih ketat pada kegiatan investasi manajemen.

Dividen bisa menjadi kontribusi yang berarti pada nilai perusahaan.
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2.2. Signal theory atau Isi Informasi Dividen (Information Content Of Dividend)

Teori yang berkaitan dengan kenaikan/penurunan harga dividen karena

ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan

dividen, dan harga saham akan turun jika ada pengumuman penurunan

dividen. Ada argumen lain yang lebih masuk akal. Dividen itu sendiri tidak

menyebabkan kenaikan (penurunan) harga, tetapi prospek perusahaan, yang

ditunjukkan oleh meningkatnya (menurunnya) dividen yang dibayarkan, yang

menyebabkan perubahan saham. Teori tersebut kemudian dikenal sebagai

teori signal atau isi informasi dividen. Menurut teori ini, dividen mempunyai

kandungan informasi, yaitu prospek perusahaan di masa mendatang.

2.3. Pengertian Dividen

Menurut Baridwan (2008:430), dividen adalah : “Pembagian laba

kepada pemegang saham perusahaan yang sebanding dengan jumlah lembar

saham yang dimiliki”.

Ada berbagai macam bentuk dividen yang bisa dibagikan oleh

perusahaan kepada  pemegang  saham.  Kieso et  al (2008:358)  membagi

dividen  menjadi beberapa jenis, diantaranya :

a. Dividen Tunai (Cash Dividend)

Dividen tunai merupakan dividen yang dibayarkan dalam  bentuk kas

sehingga perusahaan harus memperhatikan jumlah uang kas yang tersedia

untuk dibagikan sebagai dividen sebelum dilakukan  pengumuman dividen.
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Dividen tunai merupakan jenis dividen yang paling umum dibagikan oleh

perusahaan.

b. Dividen Harta (Property Dividend)

Dividen harta adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk  selain kas

seperti surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki perusahaan, barang

dagangan atau aktiva-aktiva lain. Hal ini biasanya  terjadi karena perusahaan

tidak ingin likuiditasnya terganggu.

c. Dividen Utang (Scrip Dividend)

Dividen dalam bentuk skrip timbul apabila saldo  laba  ditahan

mencukupi untuk dibagikan sebagai dividen tetapi saldo kas yang ada  tidak

mencukupi sehingga perusahaan tidak membayar dividen pada saat  ini tetapi

memilih membayarnya pada masa depan.

d. Dividen Likuidasi

Beberapa perusahaan menggunakan modal disetor sebagai dasar untuk

membayar dividen. Dividen  yang  didasarkan  bukan pada  laba  ditahan

merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari

laba.

e. Dividen Saham

Dividen  saham  adalah  pembagian  tambahan  saham  tanpa  dipungut

pembayaran kepada para pemegang saham, sebanding dengan saham-saham

yang dimilikinya (Baridwan, 2008:433). Hal ini  dilakukan karena

perusahaan mengalami kesulitan likuiditas  atau  untuk  mencegah
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mengalirnya kas keluar sehingga dapat digunakan untuk  pengembangan

perusahaan sedangkan pemegang saham menghendaki adanya pembagian

dividen.

Berdasarkan bentuk-bentuk dividen diatas, dividen tunai  merupakan

bentuk dividen yang paling sering digunakan oleh  perusahaan dan diminati

oleh pemegang saham karena pemegang  saham  langsung menikmati return

atas investasi yang ditanamkannya pada suatu perusahaan.

Menurut Hadiwidjaja (2007), dividen adalah pembayaran yang

diberikan perusahaan kepada pemegang saham  sehubungan  dengan laba

yang  diperoleh  perusahaan. Besarnya dividen yang dibagikan biasanya

tercermin dalam dividend payout ratio (DPR). Dalam  penentuan  besar

kecilnya dividen  yang  akan dibayarkan  pada  perusahaan yang sudah

merencanakan dengan menetapkan target dividend payout ratio didasarkan

atas perhitungan keuntungan yang  diperoleh setelah dikurangi pajak (Palino,

2012).

2.4. Dividen Tunai

Menurut  Lubis  (2009)  dividen  tunai merupakan  bentuk  pembayaran

dividen  yang  paling banyak  digunakan  oleh  emiten  untuk  membagikan

sebagian labanya  kepada  para  pemegang saham. Pembayaran dalam bentuk

tunai lebih banyak di inginkan investor daripada dalam bentuk lain,  karena

pembayaran  dalam  bentuk  dividen  tunai  membantu  mengurangi



6

ketidakpastian dalam  melaksanakan  aktivitas  investasinya  pada  suatu

perusahaan.

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi

perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan dividen

kepada para pemegang saham di lain pihak, tetapi kedua tujuan tersebut

selalu bertentangan. Sebab kalau makin tinggi tingkat dividen yang

dibayarkan, berarti semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya

ialah menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan

dan harga sahamnya. Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari

pendapatannya tetap didalam perusahaan, berarti bahwa bagian dari

pendapatan yang tersedia untuk pembayaran dividen adalah semakin kecil.

Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham

sebagai “dividen tunai” disebut dividend payout ratio.

Dividen tunai sangat diharapkan oleh para pemegang saham, karena

dividen tunai merupakan pengembalian utama yang akan menentukan nilai

saham bagi para pemilik dan investor.

Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham merupakan

dividend payout ratio didasarkan atas perhitungan keuntungan yang

diperoleh setelah dikurangi pajak (Palino, 2012). Besar kecilnya dividen yang

dibagikan tergantung dari pembatasan-pembatasan oleh undang-undang,

kontrak-kontrak dari jumlah uang tunai yang dimiliki dan tersedia dalam

perusahaan.
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Dividen tunai atau dengan kata lain distribusi laba dalam bentuk kas

oleh sebuah korporasi kepada pemegang sahamnya. Walaupun dividen itu

dapat dibayarkan dalam bentuk aktiva lainnya, namun dividen tunai

merupakan bentuk yang paling umum. Biasanya sebuah korporasi harus

memenuhi tiga kondisi terlebih dahulu agar dapat membayar dividen tunai:

1. Laba ditahan yang mencukupi

2. Kas yang memadai

3. Tindakan formal dari dewan komisaris

Laba ditahan yang tinggi tidak selalu berarti sebuah korporasi mampu

membayar dividen tunai. Dewan komisaris sebuah korporasi tidak diwajibkan

oleh undang-undang untuk mengumumkan dividen. Hal ini berlaku bahkan

jika saldo laba ditahan maupun kas cukup tinggi. Namun, sebagian besar

korporasi mencoba mempertahankan catatan dividen yang stabil dalam

rangka membuat saham mereka menarik bagi para investor. Walaupun

dividen bisa dibayarkan sekali setahun atau secara setengah tahunan, namun

sebagian besar korporasi membayar dividen secara kuartalan. Dalam tahun-

tahun yang labanya tinggi, korporasi mungkin mengumumkan dividen khusus

atau ekstra.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dividen

tunai adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam

bentuk uang.  Biasanya dividen dibagikan dengan interval waktu yang tetap,
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tetapi kadang-kadang diadakan pembagian dividen tambahan pada waktu

yang bukan biasanya.

2.5. Tujuan pembagian dividen tunai

Untuk memaksimumkan pemegang saham atau harga saham dan

menunjukkan likuditas perusahaan. Dari sisi investor, dividen merupakan

salah satu motivator untuk menanamkan dana di pasar modal. Dan investor

biasanya lebih memilih dividen berupa kas dibandingkan capital gain atau

modal bersih. Perusahaan membutuhkan suatu keputusan yang matang dari

pihak manajemen. Ini disebut juga dengan kebijakan dividen. Kebijakan

dividen sangat penting bagi mereka, apakah sebagai keuntungan perusahaan

akan lebih banyak digunakan untuk membayar dividen dibanding retain

earning atau sebaliknya. Kebijakan dividen adalah menentukan berapa

proporsi atau rasio dari laba bersih perusahaan yang akan dibagikan sebagai

dividen. Proporsi laba yang akan dibagikan sebagai dividen disebut dividend

payout ratio (DPR). Dividend payout ratio adalah perbandingan antara

dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya

disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi dividend payout ratio akan

menguntungkan pihak investasi, tetapi pada pihak perusahaan akan

memperlemah internal financial, karena memperkecil laba ditahan. Tetapi

sebaliknya dividend payout ratio semakin kecil akan merugikan para

pemegang saham (investor) tetapi internal financial perusahaan semakin kuat.
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Beberapa teori yang relevan dalam kebijakan dividen adalah smoothing

theory, clientele effect theory, tax preference theory, dividend irrelevance

theory, bird in the hand theory, residual theory of dividens, teori signal atau

isi informasi dividen (information content of dividend). Manurung (2009).

a. Smoothing Theory (Teori Perataan)

Teori ini dikembangkan oleh Lintner. Teori ini berkaitan dengan

kebijakan dividen, karena dimana teori ini dalam pembagian jumlah dividen

bergantung pada laba/keuntungan perusahaan sekarang dan dividen tahun

sebelumnya.

b. Clientele Effect Theory (Teori Efek Klien/Nasabah)

Teori ini diungkapkan oleh Black and Scholes. Yaitu teori yang

berkaitan dengan dividen, karena teori ini di kelompok (clientele) pemegang

saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap

kebijaksanaan dividen perusahaan. Sebagai contoh, kelompok investor

dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen, karena dividen

mempunyai tingkat pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan capital

gain. Menurut teori ini dividen tertentu akan menarik segmen tertentu

kemudian tugas perusahaan (manajemen keuangan) adalah melayani segmen

tersebut. Kebijakan dividen yang berubah-ubah akan mengacaukan efek

klien tersebut, menyebabkan harga saham berubah.

c. Tax preference theory (Teori pajak preferen)
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Yaitu teori yang berkaitan dengan pajak di dividen, karena menurut

teori ini investor tidak terlalu menyukai dividen karena dividen tidaklah tax

deductible (mengurangi pajak). Teori ini merujuk kepada pengenaan pajak

yang diberlakukan bagi setiap investor yang mendapat capital gain atau

dividen. Pada umumnya besarnya pajak yang diberlakukan berbeda, dimana

pajak untuk dividen lebih besar dibandingkan pajak untuk capital gain. Selain

itu, pajak atas capital gain baru dapat dibayar jika capital gain telah

direalisasi. Dengan demikian, apabila investor tidak segera merealisasikan

capital gain-nya, berarti investor menunda pembayaran pajaknya. Sudah

tentu present value (PV) pembayaran pajaknya akan turun.

d. Dividend Irrelevance Theory (Teori Dividen tidak relevan)

Yaitu teori yang ada kaitannya dengan kebijakan dividen dengan

harga pasar saham. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani

menjelaskan bahwa dalam dunia pajak, dan tidak diperhitungkannya biaya

transaksi serta dalam kondisi pasar yang sempurna, maka kebijakan dividen

tidak akan memberikan pengaruh apapun pada harga pasar saham

tersebut. Menurut MM kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan untuk

dipersoalkan.

e. Bird in the Hand Theory (Teori yang mungkin di capai)

Yaitu teori yang berkaitan dengan pembayaran dividen, dimana

kaitannya disini pembayaran dividen mengurangi ketidakpastian karena

dividen diterima saat ini, sedangkan capital gain diterima di masa mendatang.
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Gordon mengemukakan bird in the hand theory yang mengatakan bahwa

dengan mendapatkan dividen (a bird in the hand) adalah lebih baik daripada

saldo laba (a bird in the bush) karena pada akhirnya saldo laba tersebut

mungkin tidak akan pernah terwujud sebagai dividen di masa depan (it can fly

away).

f. Residual Theory Of Dividens (Teori dividen tersisa)

Yaitu teori yang ada kaitannya dengan pembayaran dividen dengan

sisa laba/kas di perusahaan, karena teori dividen residual/tersisa, dividen

ditentukan dengan cara:

a. Mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan,

b. Mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan

besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi,

c. Memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal

sendiri tersebut semaksimal mungkin dan,

d. Membayar dividen hanya jika ada sisa laba.

Kebijakan dividen residual/sisa dengan demikian membayarkan

dividen hanya jika ada sisa laba/kas setelah perusahaan mendanai semua

usulan investasi yang mempunyai NPV (Net Present Value) positif.

Selain itu digunakan juga teori keuangan. Teori keuangan akan

menjelaskan bagian yang akan dibagikan oleh perusahaan sebagai dividen

bagi para pemegang saham.
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Menurut teori keuangan, dividen (atau investasi kembali) tidak

sama dengan laba setelah pajak. Dalam teori keuangan (Manurung, 2009) ,

jumlah dana yang bisa dibagikan sebagai dividen bisa dinyatakan sebagai

berikut :

D = E + Penyusutan – Investasi pada A.T – Penambahan M.K

Keterangan:

D = Dividen,

E = Earning After Tax (Laba Setelah Pajak),

A.T = Aktiva Tetap,

M.K = Modal kerja.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa dana yang bisa dibagikan

sebagai dividen merupakan kelebihan dana yang diperoleh dari operasi

perusahaan (yaitu E + penyusutan) diatas keperluan investasi untuk

menghasilkan laba dimasa yang akan datang (yaitu investasi aktiva tetap dan

modal kerja). Hanya saja, untuk menyederhanakan analisis sering

diasumsikan bahwa investasi pada aktiva tetap akan diambilkan dari dana

penyusutan, dan modal kerja dianggap tidak berubah (sehingga tidak perlu

menambah modal kerja). Apabila asumsi ini dipergunakan, maka bisa

dimengerti kalau besarnya dividen ditentukan oleh laba setelah pajak (E) dan

maksimal dividen yang bisa dibagikan adalah sama dengan (E). Itulah

mengapa EAT digunakan sebagai ukuran jumlah maksimal dana yang

dibagikan sebagai dividen.
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2.6. Free Cash Flow

Arus kas bebas atau free cash flow sangat penting bagi perusahaan

karena memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang  yang bisa

meningkatkan nilai pemegang saham (Guinan, 2010 : 131).

Menurut Guinan (2010 : 131) yang diterjemahkan oleh Yanto

Kusdianto : “Free Cash Flow adalah arus kas yang menggambarkan  berapa

kas yang mampu dihasilkan perusahaan setelah mengeluarkan sejumlah uang

untuk menjaga dan mengembangkan asetnya”.

Sedangkan menurut Prihadi (2012 : 220) Free Cash Flow adalah :

“Arus kas yang tersedia untuk pihak yang berkepentingan  terhadap

perusahaan. Pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan disini dalam

pengertian penyandang dana, yaitu kredit dan investor”.

Menurut Murhadi (2013 : 48) Free Cash Flow adalah : “Free  Cash

flow merupakan  kas  yang  tersedia  di  perusahaan  yang dapat digunakan

untuk berbagai aktivitas. Konsep free cash flow memfokuskan pada kas yang

dihasilkan dari aktivitas operasi  setelah  digunakan  untuk kebutuhan

reinvestasi”.

Sedangkan menurut Gitman (2009:131) mendefinisikan bahwa aliran

kas bebas (free cash flow) adalah : “Aliran kas bebas merupakan jumlah arus

kas yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik)  setelah  perusahaan

telah  memenuhi  semua kebutuhan operasi dan dibayar untuk investasi pada

aktiva tetap bersih dan aktiva lancar”.
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Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa free  cash flow

atau arus kas bebas pada suatu perusahaan merupakan jumlah  arus kas yang

tersedia bagi investor-penyedia utang (kreditur) dan  ekuitas (pemilik) setelah

perusahaan telah memenuhi semua kebutuhan operasi dan dibayar untuk

investasi pada aktiva tetap bersih dan aktiva lancar. Itu semua merupakan

penjumlahan dari jumlah arus kas bersih  yang tersedia bagi kreditur dan

pemilik saham selama periode berjalan. Free cash flow penting karena

memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang yang bisa meningkatkan

nilai pemegang saham. Tanpa kas sangat sulit  untuk  mengembangkan

produk  baru, melakukan  akuisisi, membayar dividen dan mengurangi jumlah

hutang.

2.7. Cash Position

Umumnya, pihak manajemen cenderung menahan kas untuk melunasi

kewajiban dan melakukan investasi. Apabila kondisinya seperti ini, jumlah

dividen yang akan dibayarkan menjadi relatif kecil. Sementara itu, di pihak

pemegang saham tentu saja menginginkan jumlah dividen kas yang tinggi

sebagai hasil dari modal yang mereka investasikan.

Cash Position suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang

harus dipertimbangkan, sebelum membuat keputusan untuk menentukan

besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham.

Pembayaran dividen merupakan arus kas keluar, sehingga semakin kuat cash

position perusahaan, berarti semakin besar kemampuannya untuk membayar
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dividen. Cash position dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo kas

akhir tahun dengan laba bersih setelah pajak (Windasari, 2013).

Cash position perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus

dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya

dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena

dividen merupakan “cash outflow”, maka makin kuat cash position

perusahaan, berarti makin besar kemampuan perusahaan untuk membayar

dividen (Windasari, 2013). Cash position merupakan rasio kas akhir tahun

dengan earnings after tax. Bagi perusahaan yang memiliki cash position yang

semakin kuat akan semakin besar kemampuannya untuk membayar dividen.

Faktor ini merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan oleh

manajemen sehingga pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung bagi

kebijakan dividen.

2.8. Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2012:157) debt to equity ratio (DER) atau rasio utang

terhadap modal adalah: “Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan

equitas. Rasio ini dicari dengan cara  membandingkan antara seluruh utang,

termasuk utang lancar dengan dengan seluruh equitas.”

Menurut Murhadi (2013:61) mendefinisikan debt to equity ratio sebagai

berikut: “Debt to Equity Ratio adalah rasio yang menunjukan perbandingan

antara utang dan ekuitas perusahaan”.
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Sedangkan menurut Prihadi (2012:263) mendefinisikan sebagai berikut

: “Debt  to  Equity  Ratio adalah rasio yang merupakan  perbandingan antara

utang dengan equitas. Rasio satu menunjukan  jumlah utang sama dengan

jumlah equitas. Semakin tinggi rasio ini  semakin tinggi risiko kebangkrutan

perusahaan”.

Menurut Harahap (2010:303) debt to equity ratio adalah : “Rasio  utang

terhadap  modal  atau debt  to equity ratio adalah rasio  yang menggambarkan

sampai sejauhmana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak

luar. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik”.

Gibson (2008:260) menjelaskan bahwa debt to equity ratio adalah:

“Debt equity ratio is another computation thats determines the entity’s long-

term debt-paying ability”.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan, bahwa debt to equity ratio

(DER) adalah rasio yang menunjukan perbandingan antara hutang  yang

dimiliki perusahaan dan modal sendiri. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio

ini maka akan semakin sulit perusahaan menjamin  kewajibannya dengan

modal sendiri dan sebaliknya apabila rasio ini  semakin kecil maka

kemampuan perusahaan untuk menjamin kewajibannya akan semakin besar.

Semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk struktur modal suatu

perusahaan,  maka  akan  semakin  besar jumlah kewajiban.

2.9. Laba

Laba/Earnings adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya

untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang
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disajikan dalam laporan laba rugi. Para akuntan menggunakan istilah “net

income” untuk menyatakan kelebihan pendapatan atas biaya dan istilah “net

loss” untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan.

2.10. Arus kas Operasi

Arus  kas  operasi  merupakan  aktivitas  perusahaan  yang terkait

dengan  laba,  selain  itu  juga  arus  kas  operasi  dikatakan sebagai  arus  kas

masuk  dan  keluar  dari  kas  dan  setara  kas sehingga  dikatakan  arus  kas

operasi  merupakan  aktivitas  utama penghasil  laba. Pendapatan  dan  beban

yang  disajikan  dalam laporan  laba  rugi,  aktivitas  operasi  juga  meliputi

arus  kas  yang masuk  dan  arus  kas keluar  bersih yang  berasal  dari

aktivitas operasi  yang  terkait.

Menurut IAI dalam PSAK No.2 (2012:9,10) laporan arus kas

diklasifikasikan menurut 3 (tiga) jenis aktivitas, yaitu: aktivitas operasi,

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah aliran arus kas yang

berasal dari aktivitas operasi merupakan indicator yang menentukan apakah

dari operasi perusahaan dapat menghasilkan aliran kas yang cukup untuk

melunasi pinjaman, pemeliharaan  kemampuannya  tersebut  membayar

deviden  dan melakukan  investasi  baru tanpa mengandalkan para sumber

pendanaan dari luar. Penelitian ini  akan lebih  difokuskan  pada arus kas

aktivitas operasi.

Stice, stice, dan Skousen (2004: 320) menjelaskan berbagai aktivitas

yang termasuk dalam aktivitas operasi adalah sebagai berikut:
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Tabel II.1.

Aktivitas Operasi

Kas Diterima dari: Kas dikeluarkan untuk:

1. Penjualan barang atau jasa, 1. Pembelian persediaan

2. penjualan efek yang diperdagangkan, 2. gaji dan upah,

3. pendapatan bunga, 3. pajak,

4. pendapatan dividen. 4. beban bunga,

5. beban lainnya,

6. pembelian efek

Menurut IAI  dalam  PSAK  No. 2 (2012:12) menyatakan bahwa

jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan  indikator yang

menentukan apakah operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang

cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan

membayar dividen, dan melakukan investasi tanpa mengandalkan sumber

pendaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas operasi historis

bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi

masa depan. Tidak hanya itu, sebagian besar dari arus kas aktivitas operasi

berasal dari aktivitas yang berulang dilakukan oleh perusahaan secara terus

menerus, sehingga arus kas operasi sudah dapat diangggarkan sebelumnya,

sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kemampuan arus kas operasi

dalam memprediksi arus kas masa depan.

2.11. Akuntansi dalam Pandangan Islam

Dalil akuntansi dalam Alqur’an dari sisi ilmu pengetahuan,

akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data
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menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi

dan akibatnya yang dikelompokkan dalam akun, perkiraan atau pos keuangan

seperti aktiva, uang, modal, hasil, biaya, dan laba.

Adapun dalil-dalil alqur’an yang menyatakan tentang akuntansi

adalah sebagai berikut :

”hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

daripada hutangnya”. (QS. Al-Baqarah: ayat 282).

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan uang lurus. Dan

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu

merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakkan dan bertakwalah

kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.

(QS. Asy-Syu’ara: ayat 181-184).

”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Israa: ayat 35).
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2.12. Penelitian Terdahulu

Penelitian Windasari (2013) mengenai cash position dan debt to

equity ratio dengan cash dividend. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan

manufaktur dari tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan regresi

berganda, hasil menunjukkan bahwa cash position dan debt to equity ratio

sama-sama berpengaruh signifikan terhadap cash dividend.

Penelitian Rosdini (2009) yang menganalisis pengaruh Free Cash Flow

terhadap Dividend Payout Ratio, dimana Free Cash Flow diukur dengan

mengurangi cash flow from operations dengan net capital expenditure

ditambah changes in working capital. Unit analisis penelitian ini adalah

perusahaan manufaktur tertentu pada tahun 2000-2002 yang sesuai dengan

kriteria penelitian. Analisis regresi dilakukan untuk meneliti pengaruh free

cash flow terhadap dividend payout ratio. Berdasarkan uji t untuk meneliti

signifikansi diperoleh hasil bahwa free cash flow berpengaruh terhadap

dividend payout ratio. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan

bahwa free cash flow dapat dijadikan salah satu indikator dalam penetapan

dividen tunai dalam suatu perusahaan.

Penelitian Ramli dan Arfan (2011) yang menganalisis pengaruh yang

signifikan antara Laba, Arus Kas Operasi, Arus Kas Bebas, dan Pembayaran

dividen kas sebelumnya terhadap dividen kas yang diterima oleh pemegang

saham. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2001-2005
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Laba, Arus Kas Operasi, Arus Kas Bebas, dan Pembayaran dividen kas

sebelumnya sama-sama berpengaruh signifikan terhadap dividen kas.

Penelitian Masrifah (2014) Penelitian ini merupakan studi empiris

untuk menguji pengaruh positif Laba Bersih (EAT), Arus Kas Operasi (CFO)

dan RUPS dengan dividen tunai pada perusahaan manufaktur (Suatu

penerapan data panel). Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive

dengan jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan yang berturut-turut membayar

dividen tunai selama tahun 2007-2011. Desain  penelitian ini adalah termasuk

penelitian kuantitatif. Alat yang dipakai dalam pengujian adalah analisis

metode panel. Hasilnya adalah hubungan positif yang signifikan antara laba

bersih dengan dividen kas yang ditunjukkan dari nilai koefisien beta

standardized-nya yaitu 0,499 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Arus

kas operasi nilai koefisien 0,300 dan nilai probabilitas sebesar 0,210, RUPS

dengan nilai koefisien 0,254 dan nilai probabilitas sebesar 0,913, hasilnya

positif namun tidak signifikan dengan dividen kas. Hubungan yang signifikan

berarti bahwa nilai dividen kas dipengaruhi secara signifikan oleh nilai laba

bersih. Sedangkan hubungan tidak signifikan berarti bahwa nilai dividen kas

tidak dipengaruhi secara signifikan oleh nilai dari arus kas operasi dan RUPS.

Penelitian Purba (2012) yang menganalisis pengaruh yang signifikan

antara Laba dan Laba Operasional terhadap kebijakan dividen kas baik secara

parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama

tahun 2010-2011 laba akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial
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terhadap dividen kas sedangkan arus kas operasional tidak berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap dividen kas tetapi laba akuntansi dan arus

kas operasioanal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap dividen

kas.

Penelitian Suryadi (2011) yang menganalisis pengaruh yang signifikan

antara Laba akuntansi dan Arus kas operasi terhadap dividen kas perusahaan

manufaktur selama periode 2009-2010. Dari hasil analisis dalam penelitian

ini bahwa selama tahun 2009-2010, secara bersama-sama Laba akuntansi dan

Arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap dividen kas.

Kemudian penelitian Sumani  (2011) yang menganalisis pengaruh yang

signifikan antara Return on Equity, Current Ratio, Debt to Total Assets, dan

Earning per share terhadap cash dividend. Dari hasil analisis penelitian ini

menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2009 Return on Equity, Current

Ratio, Debt to Total Assets tidak berpengaruh signifikan secara parsial,

namun berpengaruh signifikan secara simultan. Sedangkan Earning per share

hanya berpengaruh signifikan secara parsial.

Selanjutnya penelitian Handayani (2012) menganalisis pengaruh

profitability dan investment opportunity terhadap  kebijakan  dividen   tunai

dengan  likuiditas sebagai  variabel moderasi. Obyek dalam penelitian ini

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

periode 2009-2011. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive

sampling dan diperoleh 38 perusahaan sebagai sampel penelitian. Alat
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analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan

aplikasi khusus dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur

interaksi (moderated regression analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan

profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan

dividen tunai. Investment opportunity set mempunyai pengaruh negatif dan

signifikan terhadap kebijakan dividen tunai dan yang terakhir, likuiditas

bukan sebagai variabel moderasi.

Terakhir dari penelitian Surya (2007) yang menganalisis pengaruh yang

signifikan antara laba dan arus kas operasi, dan arus kas bebas terhadap

dividen kas perusahaan manufaktur baik secara simultan maupun secara

parsial. Dari hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selama

tahun 2001-2005, secara bersama-sama variabel independen laba, arus kas

operasi, dan arus kas bebas berpengaruh terhadap dividen kas pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan level

of significance lebih kecil dari 5%.

Tabel II.2.

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

NO. NAMA/THN VARIABEL
INDEPENDEN

VARIABEL
DEPENDEN

HASIL

1. Dini Rosdini
(2009)

Free Cash Flow Dividend Payout
Ratio

Free cash flow
berpengaruh
terhadap dividend
payout ratio



24

2. Resti
Windasari
(2013)

Cash Position dan
Debt to Equity
Ratio

Cash Dividend Cash Position
berpengaruh
signifikan terhadap
cash dividend,
namun Debt to
equity Ratio tidak
berpengaruh

3. Jen Surya
(2010)

Laba, Arus Kas
Operasi, Arus Kas
Bebas

Dividen Kas Earnings
berpengaruh
signifikan terhadap
dividen tunai,
namun arus kas
operasi tidak
berpengaruh

4. Muhammad
Ridha Ramli
(2011)

Laba, Arus Kas
Operasi, Arus Kas
Bebas, dan
Pembayaran
Dividen Kas
Sebelumnya

Dividen Kas Laba, Arus Kas
Operasi, Arus Kas
Bebas, dan
Pembayaran
dividen kas
sebelumnya sama-
sama berpengaruh
signifikan

5. Ifah Masrifah
(2014)

Laba bersih, Arus
Kas Operasi, dan
RUPS

Dividen Tunai Laba bersih, dan
arus kas operasi
berpengaruh
signifikan namun
RUPS tidak
berpengaruh

6. Dody Brian
Candra Purba
(2012)

Laba dan Laba
Operasional

Kebijakan
Dividen Kas

Laba akuntansi dan
Laba operasional
berpengaruh
signifikan

7. Asep Suryadi
(2011)

Laba Akuntansi
dan Arus Kas
Operasi

Dividen Kas Laba akuntansi dan
Arus kas operasi
berpengaruh
signifikan

8. Sumani (2011) Return on Equity,
Current Ratio,
Debt to Total
Assets, dan
Earning per Share

Cash Dividend Return on Equity,
Current Ratio,
Debt to Total
Assets tidak
berpengaruh
signifikan, namun
Earning per Share
berpengaruh

9. R. Eka Tru
Handayani
(2012)

Profitability dan
investment
opportunity Set

Kebijakan
Dividen Tunai

Profitabilitas
mempunyai
pengaruh positif
dan signifikan
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terhadap kebijakan
dividen tunai.
Investment
Opportunity set
mempunyai
pengaruh negative
dan signifikan

2.13. Kerangka Pemikiran dan Rumusan Hipotesis

Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu Variabel Independen

(X) adalah Free Cash Flow, Cash Position, Debt to Equity Ratio, Laba, dan

Arus Kas Operasi. Sedangkan Variabel Dependen (Y) adalah Cash Dividend.

1. Pengaruh free cash flow terhadap Cash Dividend

Free Cash Flow mempunyai hubungan dengan dividen tunai karena

perusahaan  yang  memiliki free cash flow yang tinggi  akan  membayarkan

dividen  yang  tinggi pula.  Hal  ini  dikarenakan adanya tekanan dari pihak

pemegang saham untuk membagikannya dalam bentuk dividen (Mollah, 2011).

Perusahaan yang  memiliki free cash flow dalam  jumlah  yang  memadai

akan  lebih  baik  dibagikan kepada pemegang  saham  dalam  bentuk  dividen

untuk menghindari agency problem, hal ini dimaksudkan agar free cash flow

yang ada tidak  digunakan  untuk  proyek-proyek  yang  tidak  menguntungkan

(wisted  on unprofitable).  Dengan  demikian,  ketersediaan  dana  dapat  dipakai

untuk kemakmuran pemegang saham (Mollah, 2011).

Semakin kecil free cash flow menunjukkan semakin kecil laba perusahaan

digunakan untuk membiayai aset perusahaan dan  berdampak  pada  berkurangnya

dividen yang dibagian. Sebaliknya, semakin banyak free cash flow maka semakin
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banyak  pula dividen  yang  akan  dibagikan. Hal  ini  sesuai  dengan  teori

agensi dimana  pemegang  saham  akan  meminta  dividen  yang  lebih  besar

ketika perusahaan menghasilkan free cash flow yang  tinggi.  Pembayaran

dividen  yang besar  akan  mengurangi free cash flow yang  tersedia  untuk

manajer  dan kemungkinan penggunaan free cash flow oleh manajer untuk

kepentingan pribadi dapat  dikurangi, sehingga dapat  mengurangi  masalah

keagenan  antara  pemegang saham dengan manajer.

Penelitian Rosdini (2009) dan  Mollah (2011) menyatakan  bahwa free

cash flow menunjukkan  hubungan  positif  signifikan  terhadap  rasio

pembayaran dividen. Oleh karena itu, apabila free cash flow tinggi biasanya

perusahaan akan membayar  dividen  dengan  jumlah  yang besar.  Dengan

demikian, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah :

H1: Free Cash Flow berpengaruh terhadap Cash Dividend.

2. Pengaruh Cash Position terhadap Cash Dividend

Cash Position mempunyai pengaruh dengan dividen tunai karena Cash

position merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum

mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan

kepada para pemegang saham. Oleh karena dividen merupakan “cash outflow”,

maka makin kuat cash position perusahaan, berarti makin besar kemampuan

perusahaan untuk membayar dividen (Windasari, 2013).

Terdapat pengaruh yang signifikan dari cash position terhadap dividen

tunai. Dengan demikian teori yang dinyatakan oleh (Windasari, 2013) terbukti
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bahwa cash position atau likuiditas perusahaan merupakan faktor yang penting

yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan

besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh

karena dividen merupakan “cash outflow”, maka makin kuat cash position

perusahaan, berarti makin besar kemampuan perusahaan untuk membayar

dividen. Dengan demikian, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah :

H2 : Cash Position berpengaruh terhadap Cash Dividend.

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Cash Dividen

Kebijakan  utang  suatu  perusahaan  sangat  mempengaruhi  pembayaran

dividen perusahaan tersebut, karena dengan penggunaan utang yang terlalu tinggi,

perusahaan harus menyiapkan dana yang  lebih besar untuk membayar utang

tersebut, hal ini akan mengurangi jumlah dividen yang dibayarkan oleh

perusahaan (Kasmir, 2010:113). Masih menurut Kasmir (2010:113) debt to equity

ratio atau rasio hutang  terhadap modal dapat digunakan untuk melihat seberapa

besar  perusahaan dapat membayar  utang-utangnya, karena semakin besar  rasio

ini maka semakin besar juga utang perusahaan yang harus dibayar.

Sutrisno (2009:267) juga menyatakan bahwa utang  berpengaruh  terhadap

Cash Dividend, yaitu sebagai berikut :

“Semakin banyak hutang yang harus dibayar  semakin  besar  dana  yang harus

disediakan sehingga akan  mengurangi  jumlah  dividen  yang akan dibayarkan

kepada pemegang saham. Disamping itu dengan jatuh temponya hutang, berarti

dana hutang  tersebut  harus diganti.  Alternatif mengganti dana hutang bisa
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dengan mencari hutang baru atau meroll-over hutang, dan juga bisa dengan

sumber dana intern dengan cara memperbesar laba ditahan. Hal ini tentunya akan

memperkecil dividend cash”.

Berbeda  dengan teori  dan hasil  penelitian diatas  menurut Musliki

(2009) dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa debt  to  equity  ratio

berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio.  Sama  seperti  penelitian

Musliki  (2009), penelitian  yang dilakukan  oleh Purweni (2013) menghasilkan

arah hubungan hutang (Debt to equity ratio) terhadap dividend payout ratio adalah

positif dan signifikan.  Selain  itu hasil penelitian Marietta dan Sampurno (2013)

menyatakan  bahwa debt  to  equity  ratio mempunyai  pengaruh positif dan

signifikan terhadap cash dividend. Dengan demikian, maka hipotesis yang dapat

dikemukakan adalah :

H3 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Cash Dividend.

4. Pengaruh Laba terhadap Cash Dividend

Earnings mempunyai hubungan dengan dividen tunai selain

didistribusikan kepada para pemegang saham, sebagian sisa laba yang diperoleh

oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai untuk membiayai investasi.

Surya (2007) menguji pengaruh laba terhadap dividen, dan hasil uji menemukan

bahwa laba berpengaruh terhadap dividen kas.

Hal yang seperti ini tentu akan menimbulkan masalah kepentingan antara

pemegang saham dan pihak manajemen. Apabila perusahaan mempunyai banyak

aliran kas bebas, maka perusahaan cenderung untuk meningkatkan penggunaan
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uang kas untuk keuntungan perusahaan atau dengan kata lain perusahaan lebih

memilih untuk melakukan investasi yang mempunyai nilai positif.

Menurut (Hery, 2009) dalam penelitiannya yang menganalisis  hubungan

laba  bersih dan arus  kas  operasi  dengan  dividen  kas.  Ia  menganalisa  25

perusahaan publik top dunia, bahwa  terdapat  pengaruh  yang  cukup  kuat  dan

positif  antara  laba  bersih dengan  dividen  kas.  Sedangkan  arus  kas  dengan

dividen  kas  mempunyai  pengaruh yang kuat dan positif. Dengan demikian dapat

dikatakan apabila perusahaan mempunyai laba yang besar maka kemungkinan

kebijakan perusahaan dalam membagi dividen akan semakin besar. Dengan

demikian, maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah :

H4: Laba berpengaruh terhadap Cash Dividend.

5. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Cash Dividend

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan,

antara lain adalah arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi (operating cash

flows) Stice, stice, dan Skousen (2004: 320).

Laporan arus kas mempunyai hubungan dengan dividen tunai yang terjadi

dalam satu tahun setelah arus kas bermanfaat bagi pemegang saham. Jumlah arus

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan

apakah kegiatan operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup

untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendapatan.

Menurut (Hery, 2009) dalam penelitiannya yang menganalisis  hubungan  laba
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bersih dan  arus  kas  operasi  dengan  dividen  kas.  Ia  menganalisa  25

perusahaan publik  top dunia, bahwa  terdapat  pengaruh  yang  cukup  kuat  dan

positif  antara  laba  bersih dengan  dividen  kas.  Sedangkan  arus  kas  dengan

dividen  kas  mempunyai  pengaruh yang kuat dan positif. Dengan demikian,

maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah :

H5 : Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Cash Dividend

2.14. Desain Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dari

penelitian ini adalah :

Gambar II.1.
Hubungan Variabel Independen dan Variabel Dependen

H1

H2

H3

H4

H5 Variabel Dependen

Variabel Independen

Free cash flow
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Cash position

X2

Debt to equity ratio
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Arus Kas Operasi
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Cash
Dividend


