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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Investor sebelum bertransaksi di pasar modal, terlebih dahulu melakukan

penilaian terhadap perusahaan yang menerbitkan (menawarkan) sahamnya dibursa

efek. Dalam hal ini akuntansi berfungsi sebagai penyedia informasi. Laporan

keuangan bagi perusahaan merupakan fundamental yang tidak dapat dipisahkan

dari kegiatan operasi perusahaan, karena laporan keuangan memberikan informasi

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil

keputusan ekonomi.

Laporan keuangan inilah yang menjadi dasar bagi investor untuk membuat

keputusan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.

Kinerja perusahaan yang sering menjadi indikator kinerja adalah laba

yangterdapat dalam laporan laba rugi yang merupakan salah satu bagian dari

laporan keuangan. Dalam prakteknya angka-angka dalam laporan keuangan yang

meliputi neraca, laba rugi dan arus kas menggambarkan posisi keuangan

perusahaan dan nilai dari perusahaan.

Sistem perdagangan dibursa dapat dipercaya, serta tidak ada pihak lain

yang memanipulasi dari perdagangan tersebut. Dengan membeli saham sebuah

perusahaan, investor secara otomatis ikut serta dalam perusahaan tersebut dan ia

mempunyai hak untuk mendapat bagian keuntungan yang dikenal sebagai dividen.
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Tujuan investor yang menginvestasikan dananya di pasar modal adalah untuk

memperoleh imbalan atau pendapatan berupa dividen atau capital gain.

Tujuan pembagian dividen untuk memaksimumkan pemegang saham atau

harga saham dan menunjukan likuiditas perusahaan. Dari sisi investor dividen

merupakan salah satu motivator untuk menanamkan dana dipasar modal. Dari sisi

emiten kebijakan dividen sangat penting bagi mereka, apakah sebagai keuntungan

perusahaan akan lebih banyak digunakan untuk membayar dividen dibanding

retain earning atau sebaliknya. Dalam penetapan kebijaksanaan mengenai

pembagian dividen, faktor yang menjadi perhatian manajemen adalah besarnya

laba  yang dihasilkan perusahaan. Ada dua jenis deviden yang dibagikan oleh

emiten, yaitu deviden kas dan non kas. Deviden kas (cash devidend) adalah

deviden yang dibayarkan perusahaan kepada investor dalam bentuk uang tunai

(Warsono, 2003:271). Sedangkan deviden non kas (non cash devidend) adalah

deviden yang dibayarkan kepada investor dalam bentuk saham dalam proporsi

tertentu. Investor lebih memilih dividen yang berupa kas.

Seorang investor yang rasional melakukan analisa sebelum membuat

keputusan untuk menginvestasikan dananya dipasar modal (dengan membeli

sekuritas diperdagangan di bursa), Investor tersebut harus percaya bahwa

informasi yang diterimanya adalah informasi yang benar. Fenomena yang terjadi

berdasarkan sumber laporan keuangan dari www. Idx. Com pada perusahaan –

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah banyaknya perusahaan

yang tidak membagikan devidennya khususnya dalam bentuk tunai padahal

sebagian besar perusahaan manufaktur tersebut memperoleh deviden.
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Faktor–faktor yang perlu di pertimbangkan perusahaan dalam melakukan

kebijakan dividen menurut Weston  dan  Copelan (1996) dan Husnan (1998) yaitu

undang-undang yang mengatur bahwa dividen harus dibayarkan dari laba, posisi

likuiditas perusahaan, pelunasan hutang,  stabilitas laba, akses ke pasar modal,

kendali perusahaan serta posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak

sangat mempengaruhi kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan.

Perilaku ini diakui oleh Gordon-Litner sebagai “The bird in the hand

theory” bahwa satu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di

udara. Selain itu investor juga dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan

menilai besarnya dividen yang dibagikan.

Menurut Suherli dan Harahap (2004:23), “Gordon mengemukakan Bird in

the Hand Theory menyatakan bahwa dengan mendapatkan dividen (a bird in the

hand) adalah lebih baik dari pada saldo laba (a bird in thebush) karena pada

akhirnya saldo laba tersebut mungkin tidak akan pernah terwujud sebagai masa

depan (it can fly away)”.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa para investor beranggapan

dividen yang diterima dalam bentuk kas lebih menggambarkan seberapa besar

return (pendapatan) dari modal yang mereka tanamkan dan memberikan kepuasan

tersendiri. Hal tersebut sangat penting dan harus diperhatikan perusahaan karena

investor sangat penting bagi perusahaan.

Dividen kas merupakan bentuk dividen yang paling banyak digunakan

oleh emiten untuk membagikan sebagian labanya kepada pemegang saham.

Pembayaran dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor daripada dalam
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bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai membantu mengurangi

ketidakpastian dalam melaksanakan aktivitas investasinya pada suatu perusahaan.

Pada kenyataannya para investor lebih tertarik pada pembayaran dividen dalam

bentuk uang tunai, sebab dapat meminimalisir ketidakpastian atas investasinya

pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, mayoritas perusahaan sering

mempertimbangkan laba tunai yang pada dasarnya adalah laba akuntansi setelah

disesuaikan dengan transaksi-transaksi non kas antara lain seperti beban

penyusutan, beban amortisasi, penjualan kredit, beban gaji, beban pajak, dan

beban bunga yang belum dibayar, serta pembelian kredit, dalam menentukan

besarnya dividen yang dibagikan.

Dalam pasar modal yang efisien informasi tentang harga-harga saham

yang relevan dapat memberikan respon yang baik. Pasar akan bereaksi apabila

terdapat informasi yang baru. Salah satu dari informasi tersebut yaitu informasi

laba akuntansi (Accounting earning) yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut pengertian akuntansi konvensional dinyatakan bahwa laba akuntansi

adalah perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisir yang dihasilkan dari

transaksi dalam suatu periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya.

Pada umumnya para pemegang saham sering terpusat pada informasi laba yang

dihasilkan yaitu beberapa laba yang dihasilkan pada periode tersebut, tanpa

memperhatikan prosedur yang digunakan  untuk menghasilkan informasi laba itu

sendiri.

Laporan laba rugi juga merupakan salah satu informasi yang

memperlihatkan kinerja suatu perusahaan, dalam laporan laba rugi memuat banyaj
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angka laba, yaitu laba kotor, laba operasi, laba bersih, selain itu kita juga

mengenal laba efisiensi manajer dalam dalam mengelola perusahaan. Dengan

demikian dapat dikatakan informasi laba akuntansi yang disajikan pada laporan

keuangan sangat mempengaruhi nilai pasar suatu perusahaan yaitu dapat

meningkatkan atau menurunkan harga saham dari perusahaan tersebut. Hal inilah

yang mendorong pihak manajer untuk melakukan manajemen terhadap laba yang

dilaporkan. Laba akuntansi dalam laporan keuangan merupakan salah satu

parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama para investor. Laba

akuntansi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba yang didapat dari

selisih hasil penjualan  dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya operasi

perusahaan (laba bersih).

Selain menggunakan nilai laba akuntansi dalam menentukan besarnya

dividen yang akan dibagikan. Seringkali perusahaan juga mempertimbangkan laba

tunai yang pada dasarnya merupakan laba akuntansi setelah diperhitungkan

dengan beban-beban non kas dalam hal ini yaitu beban penyusutan dan amortisasi.

Laba tunai adalah laba akuntansi setelah disesuaikan dengan transaksi non kas,

seperti beban penyusutan, beban amortisasi, beban gaji, penjualan kredit, beban

pajak, dan beban bunga yang belum dibayar serta pembelian kredit. Laba tunai

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laba akuntansi yang telah disesuaikan

dengan transaksi non kas.

Menurut Kieso (2007) laporan arus kas yang mempunyai hubungan

langsung terhadap pembagian deviden adalah laporan arus kas dari aktivitas

pendanaan, karena aktivitas pendanaan ini mencakup peminjaman dan pelunasan
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pinjaman, investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik. Pada laba tunai

perusahaan juga harus menganalisis faktor ketersediaan kas kerenakan walapun

perusahaan berlaba, jika tidak memiliki kas yang cukup, maka ada kemungkinan

perusahaan menahan laba tersebut untuk diinvestasikan kembali dan tidak

dibagikan dalam bentuk dividen, terutama dividen berupa kas. Dalam penetapan

kebijaksanaan mengenai pembagian dividen, faktor yang menjadi perhatian

manajemen adalah besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Ada tiga ukuran

kinerja akuntansi perusahaan yaitu laba akuntansi, laba tunai dan total arus kas.

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini adalah Alfioza

(2010) dalam penelitiannya Pengaruh Laba Akuntansi dan Laba Tunai Terhadap

Deviden Kas pada Perusahaan Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

menyatakan bahwa laba akuntansi dan laba tunai berpengaruh signifikan terhadap

deviden kas pada perusahaan industry yang terdaftar di BEI tahun  2008-2010.

Dini Wahyuni (2011) dalam penelitiannya yang mengalisis pengaruh

antara laba akuntansi dan tunai terhadap dividen kas pada Perusahaan yang Go

Publik yang terdaftar di BEJ pada tahun 2007- 2011 menyatakan laba akuntansi

berpengaruh signifikan terhadap deviden kas dan laba tunai tidak ada berpengaruh

signifikan terhadap deviden kas pada perusahaan yang Go Publik yang terdaftar di

BEI tahun 2007-2011.

Murtanto dan Febby (2004) dalam penelitiannya yang menganalisis

hubungan antara laba akuntansi dan laba tunai dengan deviden kas pada

perusahaan industry barang konsumsi menyatakan bahwa adanya hubungan yang

kuat antara laba akuntansi terhadap deviden kas.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pemilihan

variable independen dengan menambah satu variable independen yaitu arus kas

serta periode penelitian penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah laba akuntansi, laba tunai dan arus kas. Oleh karena itu perlu diui kembali

konsistensi dari variabel variabel tersebut dalam pembagian deviden kas.

Berdasarkan alasan dan perbedaan penelitian tersebut diatas, mendorong

penulis untuk melakukan penelitian  dengan  judul “Pengaruh Laba Akuntansi,

Laba Tunai, Arus Kas terhadap Deviden Kas pada Perusahaan Manufaktur

Sektor  Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2009- 2011”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap dividen kas pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2009-2011?

2. Apakah laba tunai berpengaruh terhadap dividen kas pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2009-2011?

3. Apakah arus kas Pendanaan berpengaruh terhadap dividen kas pada

perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia tahun 2009-2011?
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I.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh laba akuntansi terhadap

deviden kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh laba tunai terhadap deviden

kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh arus kas pendanaan terhadap

deviden kas. pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011

I.4 Manfaat

1. Investor maupun calon investor, sebagai pertimbangan dalam

pengambilan keputusan untuk membeli, menjual atau menahan saham

bedasarkan harapan atas dividen kas yang dibagikan menggunakan

informasi laba akuntansi dan laba tunai yang dilaporkan perusahaan.

2. Emiten maupun calon emiten, sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan dividen agar memaksimumkan nilai perusahaan.

3. Akademisi, untuk menambah wawasan tentang prilaku pasar modal

khususnya mengenai kebijakan dividen.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi

isi  dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing

bab,  sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan, dan  kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang  berkaitan dengan

penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini yang trdiri dari : desain pnelitian, populasi dan

sampel, defnisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode

analis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai

penelitian yang berupa pengolahan data yang menjadi output yang

diinginkan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berii tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian

dan saran peneliti-peneliti berikutnya.


