
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis yang semakin tajam dewasa ini membuat setiap

perusahaan harus mempunyai strategi bisnis dalam mengembangkan kegiatan

usahanya. Sebagai upaya pengembangan bisnisnya, perusahaan membutuhkan

dana yang cukup besar. Salah satu alternatif sumber dana eksternal yang dapat

digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah melalui pasar

modal.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk

menghimpun dana dari investor. Investor dapat melakukan investasi dipasar

modal dengan dua jenis investasi yaitu investasi pada aktiva keuangan dan pada

aktiva fisik. Tujuan investor menginvestasikan dananya dipasar modal adalah

untuk memperoleh imbalan atau pendapatan dari dana yang di investasikannya

berupa dividen atau capital gain.

Menurut Sujana (2006:372) dividen adalah bagian laba atau pendapatan

perusahaan, yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disyahkan oleh rapat

pemengang saham, kemudian dibagikan kepada pemegang saham yang

bersangkutan berdasarkan banyaknya saham yang dimilikinya. Dividen berbentuk

dividen saham (stock dividend) ataupun dividen kas (cash dividend). Menurut

Rudianto (2009:308) Dividen kas adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh

perusahaan dan diberikan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas
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kesediaannya menanamkan sebagian hartanya kedalam perusahaan dalam bentuk

uang tunai. Sedangkan dividen saham adalah bagian dari laba usaha yang ingin

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu,

misalnya dividen saham dan dividen aktiva.

Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus

diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena

kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik

perusahaan yang dikelola itu sendiri, maupun pihak lain seperti pemegang saham

dan kreditur. Bagi perusahaan, pembagian dividen akan mengurangi kas

perusahaan sehingga dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasi

maupun investasi akan berkurang.

Tujuan pembagian dividen adalah untuk memaksimalkan harga saham

dan menunjukan likuiditas perusahaan. Dari sisi investor dividen merupakan salah

satu motivator untuk menanamkan modal mereka di perusahaan. Investor juga

dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menilai besarnya dividen yang

dibagikan. Dalam penetapan kebijaksanaan mengenai pembagian dividen, faktor

yang menjadi perhatian manajemen adalah besarnya laba yang dihasilkan

perusahaan.

Bagi pemegang saham, dividen merupakan satu bentuk pengembalian

atas investasi mereka. Sedangkan bagi kreditur, pembagian dividen merupakan

salah satu signal positif bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk

membayar bunga dan pokok pinjaman.
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Untuk menilai layak atau tidaknya suatu perusahaan menjadi tujuan

berinvestasi, maka diperlukan alat indikator-indikator seperti arus kas operasi dan

laba akuntansi. Informasi tersebut terdapat dalam laporan keuangan yang

bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi investor, kreditor dan

pengguna lainnya. Alasan mengambil variabel arus kas operasi, karena menurut

Hery (2009:204) arus kas operasi merupakan informasi penting yang dibutukan

investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bagi

investor, memenuhi kewajiban keuangan, membayar dividen maupun

mempertahankan dan memperluas kapasitas operasional perusahaan sehari-hari.

Aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu

besarnya laba atau rugi bersih. Penerimaan kas dari penjualan barang atau

pemberian jasa merupakan sumber arus kas masuk yang utama. Penerimaan kas

lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, dan sebagainya. Sedangkan arus

kas keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagangan, membayar gaji

atau upah, beban pajak, bunga, beban utilitas, sewa, dan sebagainya.

Kas yang diterima dari pendapatan bunga dan dividen tidaklah

dikategorikan sebagai aktivitas investasi, melainkan aktivitas operasi. Seluruh

akun pendapatan dan beban yang merupakan komponen penentu laba bersih

menggambarkan (identik dengan) aktivitas operasi perusahaan. Pendapatan bunga

dan dividen dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain yang

akan mempengaruhi besarnya laba atau rugi bersih, sehingga kas yang akan

diterima dari pendapatan bunga dan dividen akan dilaporkan dalam laporan arus

kas aktivitas operasi, bukan aktivitas investasi.
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Menurut Rudianto (2009:207) arus kas dari aktivitas operasi merupakan

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan

produk sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk

tersebut. Sedangkan menurut Libby dkk (2007:651) arus kas dari aktivitas operasi

merupakan arus kas masuk dan keluar yang terkait langsung dengan pendapatan

dan biaya yang dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Selain informasi arus kas operasi, informasi laba akuntansi merupakan

informasi yang dibutuhkan oleh para investor dipasar modal. Menurut Belkaoui

(2011:229) laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan

antara realisasi laba yang tumbuh dari transaksi-transaksi selama periode

berlangsung yang berhubungan  dengan biaya historis. Sedangkan menurut

Winwin (2007:89) laba akuntansi merupakan hasil penandingan antara

pendapatan dan beban, atau selisih antara pendapatan dan beban yang berdasarkan

pada prinsip realisasi dan aturan matcing (hasil dikurangi biaya yang diterima atau

yang dikeluarkan dalam periode yang sama) yang memadai.

Jumlah laba yang dihasilkan perusahaan akan menjadi salah satu faktor

yang akan dipertimbangkan perusahaan dalam membayar dividen kepada investor.

Dividen yang diperoleh investor ada dua jenis, yaitu dividen kas dan non kas.

Pada kenyataannya investor lebih tertarik pada pembayaran dividen dalam bentuk

uang tunai, sebab dapat meminimalisir ketidakpastian atas investasinya pada suatu

perusahaan. Investor beranggapan dividen yang diterima dalam bentuk kas lebih

menggambarkan seberapa besar return dari modal yang mereka tanamkan.
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Laba akuntansi yang merupakan laba bersih perusahaan adalah laporan

yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Laba

akuntansi mempengaruhi jumlah dividen kas karena semakin besar laba akuntansi,

maka semakin besar jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada investor

khususnya dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk dividen kas. Laba akuntansi

dalam pembagiannya sebagai dividen kas dipengaruhi ketersediaan kas

perusahaan, karena jika uang kas tidak mencukupi maka ada kemungkinan

perusahaan akan memilih menahan laba tersebut dan menginvestasikannya

kembali ke dalam perusahaan, bukan membagikannya kepada investor dalam

bentuk dividen kas.

Menurut Dewi Natalia(2006:4) dalam skripsinya perusahaan yang arus

kas operasinya positif dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi.

Informasi arus kas operasi merupakan informasi penting yang dibutuhkan investor

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bagi investor,

memenuhi kewajiban keuangannya, membayar dividen maupun mempertahankan

dan memperluas kapasitas operasional perusahaan sehari-hari. Arus kas operasi

menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan perusahaan dalam bentuk kas. Arus kas

operasi mempengaruhi jumlah dividen kas karena semakin besar jumlah arus kas

operasi dalam perusahaan, maka semakin besar jumlah dividen yang dibagikan

perusahaan dalam bentuk kas.

Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan. Investor

memerlukan informasi mengenai hasil kinerja perusahaan sebagai bahan evaluasi
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atas keputusan ekonomi yang diambil. Laporan keuangan merupakan sumber

berbagai informasi bagi investor.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Statistical

(BPS) Review of World Energy Juni 2009, di tahun 2008 Indonesia menempati

posisi ke enam terbesar produsen batubara dunia dengan jumlah produksi

mencapai 141,1 juta ton batubara dengan kontribusi 4,2% bersama dengan Afrika

selatan yang memberikan kontribusi dengan jumlah yang sama. Produksi di tahun

2008 tersebut naik dibanding dengan tahun 2007 yang menempati Indonesia pada

posisi ke tujuh terbesar produsen batubara dunia dengan jumlah produksi

mencapai 133,7 juta ton batubara. Dengan kontribusi 4,2% dan di posisi kedua

terbesar sebagai eksportir batubara dengan total volume ekspor 202 juta ton.

Depertemen ESDM (www.esdm.go.id).

Pertumbuhan industri pertambangan cukup signifikan dalam dua terakhir,

Ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan negara dari industri tersebut. Dimana

penerimaan negara dari sektor pertambangan meningkat dari Rp 42,6 triliun pada

tahun 2009 menjadi Rp 51,6 triliun pada 2010. Dan juga menambah peran penting

pertumbuhan industri pertambangan Indonesia dari produksi barang tambang

nasional, seperti batu bara, logam dan mineral, minyak dan gas bumi serta batu-

batuan yang termasuk dalam 10 besar dunia. (www.kompas.com)

Menurut Sumbramanyam (2010:38) pencarian cadangan sumber daya

baru merupakan hal yang penting bagi perusahaan pada bidang industri

pertambangan. Industri ini meliputi minyak dan gas bumi, batubara, mineral dan
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logam. Pentingnya industri ini dan khususnya masalah akuntansinya layak

mendapat perhatian khusus.

Beberapa bukti empiris tentang arus kas operasi dan laba akuntansi

menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh. Hasil penelitian

Wahyuni (2010) dalam penelitiannya analisis pengaruh antara laba akuntansi dan

laba tunai terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur pada sub sektor

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011.

Menyatakan bahwa laba akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap

dividen kas, sedangkan laba tunai tidak berpengaruh signifikan secara parsial

terhadap dividen kas.

Irawan (2012) dalam penelitiannya yang mengalisis pengaruh antara laba

bersih dan arus kas operasi terhadap kebijakan dividen  pada perusahaan yang

terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. Irawan (2012) menyatakan bahwa laba

bersih  berpengaruh signifikan secara parsial terhadap dividen kas, sedangkan arus

kas operasi tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan laba bersih dan arus

kas operasi berpengaruh signifikan tehadap kebijakan dividen.

Sementara hasil penelitian  Agustina (2012) dalam penelitiannya

pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap kebijakan dividen pada

perusahaan yang go publik periode tahun 2005-2007. menyatakan bahwa secara

parsial laba bersih tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen,

sedangkan arus kas operasi berpengaruh secara signifikan. Dan secara simultan

berpengaruh secara signifikan.
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Dengan perbedaan hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut, peneliti

termotivasi untuk menguji kembali tentang arus kas operasi dan laba akuntansi

dengan melihat pengaruhnya terhadap dividen kas. Adapun perbedaan penelitian

ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi perusahaan yang disajikan

menjadi sampel dan periode tahun penelitiannya, dimana pada penelitian

terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur pada sub sektor makanan dan

minuman di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2007-2011. sedangkan

persamaannya sama sama meneliti tentang pengaruh antara arus kas operasi dan

laba akuntansi pada deviden kas di pasar bursa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH ARUS KAS OPERASI

DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP DIVIDEN KAS PADA

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA

EFEK INDONESIA.

I.2   Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang diambil

adalah:

1. Apakah arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

2. Apakah laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
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3. Apakah arus kas operasi dan laba akuntansi secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar

di BEI?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap

dividen kas pada perusahaan pertambangan yang terdeftar di BEI periode tahun

2009-2011.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Investor dan calon investor yang tertarik menanamkan modalnya

melalui pasar modal, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi

tambahan sebagai pertimbangan dalam menentukan besarnya dividen kas dan

dalam pengambilan keputusan untuk membeli, menjual atau menahan

investasi tersebut.

2. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat   untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh arus kas

operasi dan laba akuntansi terhadap dividen kas.

3. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

kepada pihak manajemen perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai

arus kas operasi dan laba akuntansi yang dapat mempengaruhi dividen

sehingga dapat digunakan untuk mengundang investor masuk ke dalam

perusahaan.
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4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi

penelitian selanjutnya terutama untuk pengkajian topik-topik yang

bersangkutan dan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

I.5 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan

permasalahan diatas maka penulis menyusun dan mengelompokkan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang serta hasil

penelitian terlebih dahulu, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk

membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Mencakup teori-teori dan konsep yang relevan dan mendukung

analisis pemecahan masalah dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang variabel yang digunakan dalam

penelitian, populasi dan pemilihan sampel, data yang diperlukan,

sumber pengumpulan data, metode analisis data, dan pengujian

hipotesis. Bab ini merupakan landasan dalam menganalisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa

menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan data dengan

menggunakan metode yang telah ditentukan, mengungkapkan dan

menjelaskan hasil-hasil temuan sesuai dengan tujuan penelitian

dan membahas hasil penelitian secara mendalam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan hasil analisis yang

telah dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan

dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya.


