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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

 

1. Dividen 

Menurut Baridwan (2004:430) dividen merupakan pembagian 

laba yangadiperoleh perusahaanakepada para pemegangasaham yang 

sebandingadengan jumlah sahamaayang dimiliki.aDividenaaadalah 

pembagianakepada pemegangssaham dari suatusaperusahaanassecara 

proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-

masingspemilika(Stice et al, 2005).aDividen yang dibagikanskepada 

pemegang saham dapat dinyatakan sebagai persentase atas nilai saham 

ataudsejumlahguang tiapdlembardssahamssyang dimiliki. Distribusi 

dividenaakepada pemegangaasaham suatudddperusahaan secara 

proporsionaladengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing 

pemegangfsaham. 

2. Jenis-Jenis Dividen 

Menurut Stice et al (2005:907) ada beberapa macamhdividen 

yaitusssebagaitberikut : 

a. Dividen Tunai (cash dividend) 

Merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. 

Sebelum membagikan dividen, manajemen harus memastikan 
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bahwa persediaan uang kas tunai mencukupi untuk operasional 

perusahaan maupun untuk pembayaran dividen tunai. 

b. Dividen Aktiva Selain Kas (property dividend) 

Merupakansdividen yang dibagikanddalam bentuk aktiva 

selain kas.ssAktiva yang dibagikan dapatdberbentuk surat-surat 

berhargadperusahaan yang dimiliki perusahaan, barang dagangan, 

real estate, atauainvestasi bentuk lain yangddirancang oleh dewan 

direksi. 

c. Dividen Likuidasi (liquidating dividend) 

Merupakanaadividensssyangsssssebagianaaaaamerupakan 

pengembaliansdariainvestasi/modal pemegangasaham.aaApabila 

perusahaansmembagi dividenslikuidasi, makasspara pemegang 

saham harusmdiberitahukan mengenai berapa jumlah pembagian 

laba dan berapasyang merupakanspengembalian modal sehingga 

para pemegangsssaham bisa mengurangissinvestasinya.ddDengan 

demikiandtransaksi identikddengan penarikandmodal sendiriaoleh 

pemegangysaham.  

d. Dividen Saham (stock dividend) 

Merupakan pembagianstambahan saham tanpa dipungut 

pembayaran kepada para pemegang sahamdsebanding dengan 

saham-saham yang dimilikinya.aaDividen sahamakurang lebih 

merupakanaaapenyusunan kembaliaaaamodal perusahaan 
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(rekapitalisasi), sedangkanaproporsi kepemilikan tidak mengalami 

perubahan. 

3. Prosedur Pembayaran Dividen 

Prosedur pembayaranaadividen menurut Brigham dan Houston 

(2006:90),ddiurutkan sebagaiaberikut : 

a. Tanggal Deklarasi (Declaration date) 

Pada tanggalffdeklarasi makadddireksi suatuaaperusahaan 

akan mengadakanaarapat dan mengumumkanaadividen reguler. 

Untukaatujuan akuntansi makaaadividen yang dideklarasikan 

menjadi kewajibanaaaktual pada tanggal deklarasi. 

b. Tanggal Pemilik Tercatat (Holder-of-record date) 

Tanggalapencatatanfpemegang sahamtadalah tanggal pada 

saataperusahaan menutupibukufpencatatan pemindah tanganan 

saham danrmembuat daftar pemegang saham per tanggal tersebut. 

Biasanyadtanggal pencatatan dicatat duasatau tiga minggu setelah 

tanggal pengumuman. 

c. Tanggal Eks Dividen ( Ex-dividend date) 

Tanggal ketikashak atas dividenalepas dari saham.aaHak 

atasadividen tetap ada pada saham sampai dua hari kerja sebelum 

tanggal pemiliksstercatat, namun pada hari kedua sebelum tanggal 

tersebut, hak atas dividen tidaksslagi dimiliki olehasaham. 
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d. Tanggal Pembayaran (Payment date) 

Tanggal dimanaaperusahaan akanemembayarkan dengan 

membagikanecek dividen kepadaepara pemegangusahamnya. 

4. Teori Kebijakan Dividen 

Beberapa teori yang dapat digunakanasebagai landasanadalam 

membuat kebijakan yang tepat bagi perusahaan. Brigham dan Houston 

(2006:69),amenyebutkan tigaeteori dasar dalam kebijakan dividen 

yaitu: 

a. Dividend Irrelevant theory 

Teori ini ditemukan oleh Merton Miller dan Franco 

Modigliani, Teori ini beranggapan bahwa KebijakanaaDividen 

tidak berpengaruh terhadap hargaaasaham (nilai perusahaan) 

maupun terhadapabiaya modalnya. 

b. Bird-in-The Hand Theory 

Teori yang di kemukakan olehssMyron Gordon dan John 

lintner,ssberdasarkan teori ini sesungguhnyaaainvestor jauh lebih 

menghargaiaaapendapatan yangddddiharapkan dariaaadividen 

dibandingkanaaadengan pendapatan yangaaadiharapkan dari 

keuntungan modal karena komponen hasil dividen risikonya lebih 

keciledarikomponenakeuntungan modal (capital gain). 
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c. Teori Preferensi Pajak 

Teori preferensi pajak dikemukakan oleh litzenberger dan 

Ramaswamy. Menurut teori iniaada tiga alasansyang berkaitan 

dengan pajakfuntuk beranggapan bahwasinvestor lebih menyukai 

pembagian dividenayang rendah daripada yang tinggi, yaitu: 

1) Keuntunganamodal (capital gain) dikenakanetarif pajak lebih 

rendah daripada pendapatan dividen. Untuk itu, investor yang 

memilikiaasebagian besareesaham mungkineeelebih suka 

perusahaaneemenahan dan menanamrkembali laba ke dalam 

perusahaan. 

2) Pajak atasrrkeuntungan tidak dibayarkaneesampai sahamnya 

terjual,dsehingga adaeefek nilai waktu.  

3) Jika selembarsssaham dimiliki oleheeseseorang sampai ia 

meninggal, sama sekali tidakaaada pajak keuntungan modal 

yangaaterutang. Adanyaaakeunggulan-keunggulan di bidang 

perpajakan ini,aapara investor mungkin lebih menyukai 

perusahaan menahan sebagian besar laba mereka. 

Beberapa perluasan telah dikembangkan, antara lain yang 

cukup popular adalah (1) teori dividen sisa, (2) efek klientel, (3) efek 

informasi, (4) biaya agensi, dan (5) teori ekspektasi (Keown et al, 

2010:208). 
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a. Teori Dividen Sisa 

Menurut teori ini,apembayaranedividen dilakukan jika 

perusahaaneememiliki danaeesisa setelahnymembiayai investasi-

investasi yangeememiliki Net present value positif dengan 

menggunakaneependapatan perusahaaniiiyang ditahan (retained 

earning). Apabila perusahaan tidak memiliki dana sisa maka tidak 

ada pembayaranadividen yang dilakukan.eKeputusan pembiayaan 

investasiedengan menggunaan pendanaan internal, yaitu dengan 

menggunakan pendapatan yangeditahan lebih disukairperusahaan 

dibandingkaneedengan pembiayaandeksternal karena biaya yang 

dikeluarkan akan lebihssmurah.aOleh karena itu perusahaan akan 

cenderung membiayaiaaproyek-proyekaaainvestasi dengan 

menggunakanaapendapatan ditahan.aaaTeori ini menjelaskan 

mengapa perusahaaneyang sedang mengalami pertumbuhan cepat 

cenderungajarang membayarkanadividen dan memiliki rasio 

pembayaranadividen yangerendah. 

b. Efek Klientel 

Teori clienteleaaeffectamenyatakan bahwaaakelompok 

pemegangwsaham yangeberbeda akan memilikirpreferensi yang 

berbedassterhadap kebijakaneedividennyaperusahaan.eKelompok 

pemegangesaham yang membutuhkanepenghasilan pada saat ini 

lebiheemenyukai suatu dividend payout ratio yangeetinggi. 

Sebaliknyaeekelompok pemegang saham yangeetidak begitu 
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membutuhkaneeuangsssaat ini lebih menyukaiejika perusahaan 

menahaneesebagian besar labarrbersih perusahaan.eBegitu juga 

dengan pembebananepajak, dimanaeadanya perbedaan pajak bagi 

individu makaepemegang saham yang dikenai pajaketinggi lebih 

menyukaieecapital gains.eeHal tersebut dikarenakan pemegang 

saham tersebutedapat menunda pembayaran pajak.sKelompok ini 

lebiheesenang jika perusahaan membagieedividen yang kecil. 

Sebalinya kelompokepemegang saham yang dikenaiepajak relatif 

ringanecenderung menyukaiedividen yangubesar. 

c. Efek Informasi 

Teori efekeeeeinformasi mendasari dugaan bahwa 

pengumumaneeperubahan cash dividend mempunyaifkandungan 

informasi yangemengakibatkan munculnya reaksi hargansaham. 

Teori ini menjelaskan bahwa informasitttentang cash dividend 

yang dibayarkan dianggap investornysebagai sinyal prospek 

perusahaan di masa mendatang.sAdanya anggapan ini disebabkan 

terjadinya asymetric information antara manajerndan investor, 

sehingga paraninvestor menggunakan kebijakan dividen sebagai 

sinyal tentang prospek perusahaan.rApabila terjadi peningkatan 

dividen akan dianggap sebagai sinyal positif yang berarti 

perusahaannyemempunyai prospek yang baik, sehingga 

menimbulkan reaksi hargansaham yang positif.eSebaliknya, jika 

terjadi penurunan dividen akan dianggap sebagai sinyal negatif 
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yang berarti perusahaannmempunyai prospek yangatidak begitu 

baik, sehingga menimbulkan reaksi harga sahamayangunegatif. 

d. Biaya Agensi 

Masalah kebijakan dividen berkaitan dengan masalah 

keagenan. Pemegang saham menunjuk manajer untuknmengelola 

perusahaan agar dapat meningkatkannnnilai perusahaan dan 

kesejahteraan para pemegang saham. Dengan kewenangan yang 

dimiliki manajer bertindak bukan hanya untuk kepentingan 

pemegang saham tetapi juga untuk kepentingan pribadi. Hal itu 

tidakkkdisukai para pemegang saham karena hal tersebutdakan 

menambahnmkos perusahaan yang menyebabkanmpenurunan 

keuntungan danndividen yang diterima pemegang saham. Karena 

perbedaanxkepentingan antara manajer danwpemegang saham 

itulah yang menimbulkan masalah keagenan (agency conflict). 

Masalah keagenan akan memunculkanubiaya agensi yaitu biaya 

yang timbul akibat adanyaaperbedaan kepentingan tersebut. Biaya 

agensi dapat dikurangi dengan menaikan kepemilikan managerial 

yaitukdengan memberikan kesempatanzbagi para manajer untuk 

terlibatmdalam kepemilikan saham denganmttujuan untuk 

menyetarakan kepentingan dengan pemegangnsaham. Selain itu 

mengaktifkanypengawasan melalui investor-investorlinstitusional. 
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e. Teori Ekspektasi 

Teori ini menyatakanbibahwa para pemegang saham 

memiliki harapannmasing-masing terhadap besaran dividenyyang 

akan dibagikan. Harapan besarnya pembagian dividen didasarkan 

oleh beberapa faktor-faktor internal perusahaan diantaranya 

besarnyaddividen tahun lalu, keputusan investasi perusahaan, dan 

pendapatan perusahaan tahun ini. Selain faktor internaltterdapat 

juga faktorMeksternal diantaranya kondisi perekonomian dan 

politik negara. Pada saat dividen dibagikan dan diumumkan maka 

perusahaan membandingkan keadaan dengan harapan, apabila 

dividend actual relatif sama dengan harapannpemegang saham 

maka tidak mempengaruhi harga saham, sebaliknya apabila 

terdapat perbedaan antara dividend actual denganMharapan 

pemegang saham, maka akannmempengaruhi harga saham secara 

signifikan. 

5. Faktor-Faktor yang MempengaruhiiKebijakan Dividen 

Kebijakan dividenyyang diterapkan perusahaan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor diantaranya, yaitu kebutuhan dana perusahaan, 

likuiditas, kemampuan meminjam, keadaan pemegang saham, 

stabilitas dividen Sartono (2001). 

a. Kebutuhan Dana Perusahaan 
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Kebutuhanmdana bagi perusahaandidalam kenyataanya 

merupakan faktor yangiharus dipertimbangkan dalam menentukan 

kebijakan dividenyyang akan diambil. 

b. Likuiditase 

Likuiditas perusahaanmmerupakan pertimbanganuutama 

dalam banyak KebijakannDividen. Hal ini disebabkan karena 

dividenbbagi perusahaannmerupakan kas keluar, semakin besar 

posisiDkas dan likuiditasnperusahaan secara keseluruhan akan 

semakin besar kemampuan perusahaanuuntuk membayar dividen. 

c. Kemampuan Meminjam 

Kemampuan meminjam dalamqjangka pendekotersebut 

akan meningkatkanmmfleksibilitas likuiditas perusahaan. 

Kemampuan meminjamyyang lebih besar, fleksibilitasyyang lebih 

besar akan memperbesarrkemampuan membayarrdividen. 

d. Keadaan Pemegang Saham 

Jika perusahaaniitu kepemilikan sahamnyarrelatif tertutup, 

manajemen biasanyaamengetahui dividen yang diharapkanooleh 

pemegang saham danddapat bertindak dengan tepat. Jika hampir 

semuappemegang saham berada dalamggolongan high tax (pajak 

yang lebihitinggi) dan lebih suka memperoleh capitallgains, maka 

perusahaanndapat mempertahankan dividend payout yang rendah. 
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e. Stabilitas Dividen 

Stabilitas disini dalam arti tetappmemperhatikan tingkat 

pertumbuhan perusahaan, yanggditunjukkan oleh koefisien arah 

yangmpositif. Bagi investor pembayaranmdividen yang stabil 

merupakan indikatorrprospek perusahaan yang stabil pulaadengan 

demikian resikoimperusahaan juga relatif lebihmirendah 

dibandingkan denganmperusahaan dengan perusahaanyiyang 

membayar dividen tidak stabil. 

6. Bentuk Kebijakan Dividen Alternatif 

Menurut Keown et al (2010:216) ada beberapaiibentuk 

kebijakan dividen yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut: 

a. Rasio Pembayaran Dividen yang Konstan 

Dalam kebijakan ini, persentasi laba yang dibayarkan 

dijaga tetap. Meskipun rasio dividen terhadap laba stabil, jumlah 

dividen biasanya berfluktuasi dari tahunkke tahun sesuai dengan 

laba. 

b. Pembayaran DividennPer Lembar yang Stabil 

Kebijakan ini mempertahankan dividen yang relative 

stabil. Kenaikan dividen biasanya tidak terjadi sampai manajemen 

yakin bahwa dividen yang lebih besar bisa dipertahankanndi masa 

mendatang. Manajemen juga tidak akan mengurangi dividen 
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sampai bukti jelas menunjukkan bahwa kesinambungan dividen 

sekarangttidak bisa didukung. 

c. Pembayaran Dividen Kecil, Teratur, Plus Dividen Ekstra Pada 

Akhir Tahun 

Perusahaan yang mengikuti kebijakan ini membayar 

dividen yang kecilldan teratur ditambah dividen ekstra pada tahun 

yang makmur. Dividen ekstra dinyatakan menjelang akhir tahun 

fiskal ketika laba perusahaan sudah bisa diestimasi. Sasaran 

manajemen adalah menghindari konotasi dividen yang permanen. 

Namun, tujuan, ini mungkin hilang bila dividen ekstra lantas 

menjadi diharapkan oleh investor. 

7. Keputusan Dividen Dalam Praktik 

Dalam praktiknya,Mada beberapa faktor yangmimenjadi 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen. 

Menurut  Keown et al (2010:215), faktor-faktoryiyang menjadi 

pertimbangan dalam kebijakan dividen perusahaan diantaranya 

sebagai berikut : 

1) Pembatasan Hukum  

Beberapa pembatasan hukum tertentu mungkin membatasi 

besarnya dividen yang dapat dibayarkan perusahaan.  Kendala 

legal ini termasuk dalam dua kategori. Pertama, restriksi statuta 

mungkin mencegah perusahaan membayar dividen. Meskipun 
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pembatasan spesifik bisa berbeda menurut negara bagian, 

umumnya perusahaan tidak boleh membayar dividen bila (1) 

pasiva perusahaan melebihi aktivanya, (2) besarnya dividen 

melebihi laba yang diakumulasikan (laba ditahan), dan (3) dividen 

itu dibayarkan dari modal yang diinvestasikan ke dalam 

perusahaan itu. 

Tipe pembatasan kedua bersifat unik bagi tiappperusahaan 

dan hasil daribbatasan dalam kontrak utang dan sahamppreferen. 

Untuk meminimumkan risiko, investor kerap mengenakan provisi 

restriktif atas manajemen sebagai syarat  investasi mereka dalam 

perusahaan. Kendala ini mungkin mencakup provisi bahwa 

dividen mungkin tidak dinyatakan sebelum utang dibayar. 

Perusahaan juga mungin diminta untuk mempertahankan modal 

kerja tertentu. Pemegang saham preferen mungkin menetapkan 

bahwa dividen biasa tidak boleh dibayar ketika dividen preferen 

belum dilunasi. 

2) Posisi Likuiditas 

Berlawanan dengan pendapat umum, fakta dasarbbahwa 

perusahaan memperlihatkan labaiaditahan yang besar dalam 

neraca tidakmmenunjukkan kas tersedia untuk pembayaran 

dividen.  Posisi perusahaan saat  ini dalam aset lancar, termasuk 

kas, pada dasarnya tergantung pada besarnya laba ditahan. Secara 

historis, perusahaan denganllaba ditahan yangibesar telah sukses 
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menghasilkan kas dari operasi. Namun dana ini biasanya 

diinvestasikankkembali dalampperusahaan dalam jangka pendek 

atau digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo. Maka, 

perusahaan bisa sangat menguntungkan dan masih kekurangan 

kas. Karena dividen dibayar dalam bentuk kas, dan tidak dengan 

laba ditahan, perusahaan harus memiliki kas tersedia untuk 

pembayaran dividen. Dari sini, posisi likuiditas punya tanggungan 

langsung terhadap kemampuannya membayar dividen. 

3) Tidak Ada Sumber Pendanaan Lainnya 

Perusahaan bisa menahan laba untuk reinvestasi atau 

membayar dividen dan menerbitkan sekuritas utang baruuatau 

sekuritas modal untukkmendanai investasi. Untuk sebagianibesar 

perusahaan kecilnatau baru, pilihan kedua ini tidak realistis. 

Perusahaan ini tidak memiliki akses ke pasarrimodal, sehingga 

harus sangat mengandalkan dana internal.  Sebagai akibatnya, 

rasio pembayaran dividen umumnya lebih kecil untuk perusahaan 

kecillatau baru ketimbang perusahaan besar yang dimiliki publik. 

4) Laba Dapat DiramalkannAtau Tidak 

Rasio pembayaran dividen perusahaan tergantung pada 

sejauhhmana laba perusahaan dapat diramalkannatau tidak. Bila 

pendapatan berfluktiasi secarassignifikan,amanajemen tidakkbisa 

mengandalkan danaainternal untuk memenuhikkebutuhan di masa 
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mendatang. Bila laba bisa dihasikan, perusahaan mungkin 

menahan jumlahiyang lebihibesar untuk memastikan bahwa uang 

tersedia saat dibutuhkan. Sebaliknya, perusahaan dengan 

pendapatan yang stabil biasanya membayar bagian labanya 

dengan lebih besar dalam bentuk dividen. Perusahaan ini tidak 

terlalu kuatir tentang tersedeianya laba untuk memenuhi 

kebutuhan modal di masa mendatang. 

5) Kontrol Kepemilikan 

Bagi banyak perusahaan besar, kontrol melalui 

kepemilikan saham biasa bukan masalah. Namun, bagi banyak 

perusahaan kecil dan menengah, mempertahankan kontrol voting 

merupakan prioritas yang tinggi. Bila pemegang saham biasa 

sekarang tidak bisa berpartisipasi dalam penawaran baru, 

penerbitan saham baru tidak menarik, dalam hal bahwa kontrol 

pemegang saham yang sekarang dicairkan. Pemilik mungkin lebih 

suka bahwa manajemen mendanai investasi baru dengan utang 

dan melalui laba ketimbang menerbitkan saham baru. 

Pertumbuhan perusahaan ini kemudian terkendala oleh besarnya 

modal utang yang tersedia serta kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. 
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6) Inflasi 

Dalam periode inflasi, idealnya ketika aktiva tetap mulai 

rusak dan ketinggalan jaman, dana yang dihasilkan dari depresiasi 

digunakan untuk mendanai penggantian.  Karena dana peralatan 

yang setara terus naik, dana depresiasi tidak mencukupi. Ini 

menuntut agar laba ditahan, yang mengimplikasikan bahwa 

dividen terkena pengaruh kurang menguntungkan. 

8. Indikator Kebijakan Dividen 

Kebijakanodividen adalah bersangkutanodengan penentuan 

pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan untuk 

dibayarkanikepada paraapemegang sahamssebagai dividennatau untuk 

digunakanndi dalampperusahaan,Nyangoberartifpendapatanitersebut 

harus ditahan di dalam perusahaan (Riyanto, 2001). Rasio pembayaran 

dividen (dividend payout ratio) merupakan rasio yang harus 

diperhatikan dalam penentukan kebijkan dividen perusahaan. Rasio ini 

adalahpperbandingan antaraodividen yang dibagikanodengan laba 

bersihyyang diperolehpperusahaan, biasanyaadisajikan dalambbentuk 

presentase.NRasio pembayaranndividen adalahhpersentase labaayang 

dibayarkanHdalam bentukHdividen,Natau rasio antaraHlaba yang 

dibayarkanidalam bentukidividen dengan totalllaba yang tersediaibagi 

pemegangHsaham (Sartono, 2001). Dividen Payout Ratio dapat 

dihitung dengan : 
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DivideniPayout Ratio =        x 100%   

  

SemakinHtinggi dividendMpayout ratio berarti semakin 

menguntungkan bagi investor, tetapi bagi pihak manajemen,Nhal 

tersebutaakan mengurangissumber modal internal perusahaan karena 

akan mengurangi laba ditahan. 

9. Laba Bersih 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

dapat dijadikan indikator bagi investor dan calon investor dalam 

menilai kinerja keuangan suatu perusahaan sehingga diharapkan 

perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Laba 

bersih (nettincome ataueearning) dapattdijadikan sebagaiisuatu ukuran 

kinerjapperusahaanoselama 1 periode tertentu.MEarninggmerupakan 

suatumukuran berapambesarHharta yangMmasuk (pendapatanMdan 

keuntungan)Mmelebihi hartaHyang keluarH(beban danHkerugian). 

Menurut Harahap (2012:300) laba (rugi) merupakanmpenghasilan 

dikurangibbiaya, dimanaadefinisi penghasilanndan biayaddiatur oleh 

standarmakuntansi. Kelebihan hasil (revenue) darimbiaya,Mseluruh 

pendapatanH(gain)mdan rugi, setelahndikurangi pajaknpenghasilan 

merupakan laba bersih (Harahap:2012). Paraaakuntan menggunakan 

istilahhnet incomeeuntuk menyatakanikelebihan pendapatan atasibiaya 

Dividen 

 

Laba bersih 
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danMistilah netMloss untukmmenyatakan kelebihanmbiaya atas 

pendapatan.  

Laba bersih menyatakan sejauh mana penjualannbersih yang 

dihasilkan selama periode akuntasi melebihi biayayyang dikeluarkan 

dalamimemproduksi penjualan. Pendapatanimaupun beban dicatat atas 

dasariakrual, yaituipada saatiterjadinya walaupun belum diterima atau 

dikeluarkan kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memilikillaba 

yang tinggi akibat penjualan yang baik belum tentu selalu memiliki 

penerimaan yang baik, karena piutang yang terjadi dari penjualan 

kredittbelum tentu seluruhnya dapat ditagih dengan tepat waktu. 

10. Arus Kas Operasi 

Laporaniarus kasimerinci sumberrpenerimaan danipengeluaran 

kas suatu perusahaan berdasarkanmaktivitas operasi,Ninvestasi dan 

pembiayaan.MDalam menganalisis laporan arus kas, penting untuk 

memahami kepentingan arusMkas dariMaktivitas operasiMyang 

merupakan bagian pertama pada laporan arus kas. Berbeda dengan 

arusmkas yangmberasal dariaaktivitas investasiddan pendanaannyang 

bersumber dari eksternal, arus kas operasi mencerminkan kas yang 

diperoleh secara internal. 

Arus kas operasi dapat memberikan indikasi langsungtterhadap 

kemampuannperusahaan untukkmenghasilkan laba yang cukup, sesuai 

dengan prediksi jumlah kas yang harus dipenuhi (Stice et al, 2005). 
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ArusHkas operasiHadalah selisihHbersih antaraHpenerimaan dan 

pengeluaranmkas danmsetara kasyyang berasalddari aktivitassoperasi 

selama 10tahun buku,Usebagaimana tercantum dalam laporan arus kas 

(Pradhono, 2004). Arus kasidari aktivitasioperasi terutamaiberasal dari 

aktivitas penghasil pendapatan perusahaan yaitu transaksiHdan 

peristiwaalain yanggmempengaruhi penetapannlaba atau rugi bersih, 

yang antara lain berkaitan dengan : 

a. Penerimaanikas dariipenjualan baranggdan jasa 

b. Penerimaanikas darirroyalti, fee, komisi dan pendapatan lain 

c. Pembayaranikas kepadaapemasok barangddan jasa 

d. Pembayaranikas kepadaakaryawan 

e. Penerimaanndan pembayarannkas dari operasi lainnya 

ArusHkas yangHberasal dariHaktivitas operasimmerupakan 

indikatoryyang menentukannapakah darinoperasinya perusahaan dapat 

menghasilkanmarus kasmyang cukupmuntuk melunasimpinjaman, 

memeliharamikemampuan operasiiperusahaan, membayarrdividen dan 

melakukanMiinvestasi baruMtanpa mengandalkanMipada sumber 

pandanaanndari luarr(IAI, 2009).  Informasiimengenai unsurttertentu 

arusmkas historismbersama denganninformasi lain,Hberguna dalam 

memprediksiiarus kasioperasi masaidepan. Jumlahiarus kasibersih dari 

aktivitasooperasi dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan 

salah satu dari dua metode,yyaitu metodeelangsung dannmetode tidak 
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lansung.  Dalam metode langsung kelompokuutama dariipenerimaan 

kassbruto dannpengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkanidalam 

metodeotidak langsung,Hlaba ataumrugi bersihhdisesuaikan dengan 

mengoreksinpengaruh darintransaksi bukankkas,Hpenangguhan atau 

akrualndari penerimaan atau pembayarankkas untukooperasi dinmasa 

lalundan di masamdepan,Hdan unsurnpenghasilan atauubeban yang 

berkaitanidengan arusikas investasiaatau pendanaan. 

Kedua metode tersebut menghasilkan jumlah yang sama,yyaitu 

jumlahaarus kasbbersih yangidisediakan oleh arus kas operasi. Metode 

tidakMlangsung lebihMdisukai danMdigunakan olehMkebanyakan 

perusahaanmkarena relatif mudahndigunakan danomerekonsiliasikan 

perbedaanbantara labaabersih dengangarus kasubersih darisaktivitas 

operasi.MPemakai laporannkeuangan jugabbanyak yangnmenyukai 

metodenlangsung karenanmetode inibmelaporkan secaraalangsung 

sumberrdari aruskkas masukddan keluarntanpa harusbdibingungkan 

dengan penyesuain-penyesuaian dengan laba bersih.  

11. Likuiditas 

LikuiditasMImerupakan kemampuanMIperusahaan dalam 

memenuhiikewajiban keuanganuyang bersifat jangka pendek (Riyanto, 

2001:26). Likuiditas perusahaan akannsangat berpengaruhhterhadap 

besarbkecilnya divideniyang dibayarkan, sehinggaisemakin kuatiposisi 

likuiditasnperusahaan terhadapbprospek kebutuhanmdana dinwaktu 

mendatang,xmakin tinggibdividen tunaiyyang dibayarkan. Hal ini 
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berartiMisemakin kuatMiposisi likuiditasMiperusahaan,Mimaka 

kemampuannyanuntuk membayarndividen akanssemakin besarppula. 

Adanpula suatunperusahaan yanggkeadaan likuiditasnyaasangat baik 

tetapinmembayar dividenyyang rendahhkarena labaayang diperoleh 

perusahaanMdiinvestasikan dalamMbentuk mesin danMperalatan, 

persediaanndan barang-barangglainnya, bukanidisimpan dalamibentuk 

uang tunai.  

Beberapa rasio yang termasuk dalam rasio likuiditas antara lain 

Current Ratio, Quick Ratio, LoannTo DepositeRatio dan Cash Ratio. 

Casheratio merupakanisalah satuiukuran dariirasio likuiditass(liquidity 

ratio) yang menunjukkan kemampuanMperusahaan memenuhi 

kewajibannjangka pendeknyaa(current liability) melaluissejumlah kas 

danmsetara kasmyang dimiliki perusahaan. Likuiditas atau rasio 

kelancaran mengukurmkemampuan perusahaanmuntuk memenuhi 

kewajibanmyang segeramjatuhmtempo.HRasio yangmpaling umum 

digunakanuuntuk menjelaskan likuiditas adalah current ratio. 

Semakinmbesar currentmratio menunjukkanmsemakin tinggi 

kemampuanMiperusahaan dalamMimemenuhi kewajibanMijangka 

pendeknya, termasuk pembayaran dividen yang terutang. Likuiditas 

perusahaannmerupakan pertimbanganiutama dalam kebijakan dividen, 

karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar (Sartono, 2001). 

Maka semakin besar likuiditasnperusahaan secaraakeseluruhan akan 

semakinnbesar kemampuannperusahaan untuknmembayarndividen. 
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Currentnratio merupakanpperbandingan antaraaaktiva lancarddengan 

utangllancar untuk menaksir berapa banyak aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan untuk memenuhi utang-utang lancarnya. Menurut Brigham 

dan Houston (2006:95) rasio lancar dirumuskan sebagai berikut : 

 

Current Ratio =           x 100%  

        

 

Dalam kaitannya dengan dividen, semakin tinggi currenttratio 

menunjukkanmsemakin tinggimkemampuan perusahaanmmembayar 

dividenmyangmdijanjikan. Namun, pembayaran dividen dilakukan 

setelah pembayaran utang kepada pihak ketiga dengan aktiva lancar. 

Rasio antaranharta lancaradengan hutangllancar tersebuttmenunjukkan 

kemampuanbperusahaan dalamnmemenuhikkewajiban lancar sebesar 

rasio tersebut, artinya setiap Rp. 1,- hutang lancar didukung oleh harta 

lancar sebesar rasio. Aktiva lancar mencakup aset-aset yang mudah 

dicairkan paling tidak dalamntempo satuntahun. Aset-aset ini secara 

umum meliputi kas dan yang setara dengan uang kas,msurat-surat 

berhargamyang mudah untuk diperjualbelikan, piutang usaha, dan 

persediaan barang dannbebanbdibayar di muka. Sedangkan hutang 

lancar adalah semua kewajiban yang wajib dilunasi paling tidak dalam 

tempo satu tahun, kewajiban ini umumnya meliputi hutang usaha, 

hutang bank jangka pendek, pajak terutang, upah terutang dan wesel 

bayar. 

Total Aktiva Lancar 

 

Tootal Utang Lancar 
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12. Ukuran Perusahaan 

Dalam pembagian dividen biasanya perusahaan baru 

membagikan labanya dalam bentuk dividen setelah mencapai titik 

kedewasaan dalam daur hidupnya. Perusahaaneyang memiliki ukuran 

besar akannlebih mudahememasuki pasar modal sehingga perusahaan 

membayar dividen dalam jumlah besar kepada para pemegang 

sahamnya. Hal ini dikarenakan untuk menjagayreputasi perusahaan di 

mataeeinvestor (Nuringsih, 2005).MUkuran perusahaan dianggap 

mampunymempengaruhi kebijakan dividen, semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan-perusahaan 

memperoleh sumber pendanaan baik yang internal maupun eksternal. 

Ukuran perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

dilihat dengan menghitung seberapa besar aset yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak 

dan kewajiban serta pemodalan perusahaan. Perusahaan besar pada 

umumnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dan 

menunjang kinerja, tapi disisi lain perusahaan dihadapkan oleh 

masalah keagenan yang lebih besar. Jika perusahaan memiliki total 

asset yang besar maka pihak manajemen lebih leluasa untuk 

mempergunakan aset yang ada diperusahaan tersebut. Kebebasan yang 

dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran perusahaan 
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yang dirasakan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar 

akan menurunkan nilai perusahaan jika dilihat dari sisi manajemen, 

kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Teorinysinyal menyatakan bahwa 

perusahaan yangeberkualitas baikedengan sengaja akan memberikan 

sinyal pada pasar, sehingga pasar diharapkan dapat membedakan 

perusahaan dengan kualitas baik atau buruk. Size yang besar 

memudahkan perusahaan dalam masalah pendanaan. Perusahaan 

umumnya memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi dalam 

masalahnypendanaan melalui pasar modal. Kemudahan ini bisa 

ditangkap sebagai informasi yang baik. Size yang besar dan tumbuh 

bisa merefleksikan tingkat profit mendatang. 

Ukuran perusahaan merupakannyukuran atau besarnya  asset  

yang dimiliki perusahaan, ditunjukannoleh naturalelogaritma dari total 

aktiva (Yusuf & Soraya, 2004). Dalam penelitian ini, ukuran 

perusahaan dinilai dengan log of total asset. log of total asset ini 

digunakannyuntuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran 

perusahaan yangeterlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu 

kecil, maka nilainytotal asset dibentuk menjadi logaritma natural, 

konversi bentuk logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data 

totaleasset terdistribusienormal (Nursandari, 2015). 
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2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 

pembanding peneliti dalam melakukan penelitian: 

     Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 
 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

 

1 

Indah 

Agustina 

Manurung 

(2009)
 

Pengaruh Laba 

Bersih Dan Arus 

Kas Operasi 

Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Go Publik 

Variabel 

dependen: 

Dividend 

payout ratio 

 

Variabel 

independen: 

1. Laba 

Bersih 

2. Arus Kas 

Operasi 

Laba bersih 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

dividend 

payout ratio. 

Arus kas 

operasi  

memiliki 

pengaruh yang 

paling 

signifikan 

 

2 

Achmad 

Noviyanto 

(2016) 

Pengaruh Laba 

Bersih, Arus Kas 

Operasi, Dan 

Likuiditas 

Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Variabel 

dependen: 

Dividend 

payout ratio 

 

Variabel 

independen: 

1. Laba 

Bersih 

2. Arus 

Kas 

Operasi 

3. Likuidita

s 

Laba bersih 

berpengaruh 

negative, tidak 

signifikan, 

Arus kas 

Operasi 

berpengaruh 

positif dan 

Signifikan, 

Likuiditas 

Berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

 

3 

Dafid 

Irawan 

Dan 

Nurdhiana 

Pengaruh  Laba 

Bersih dan Arus 

Kas Operasi 

Terhadap 

Variabel 

dependen: 

Dividen 

Laba 

bersih yang 

berpengaruh 
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(2012) Kebijakan Dividen 

Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2009-2010 

payout ratio 

Variabel 

independen: 

1.Laba bersih 

2.Arus kas 

operasi 

positif 

signifikan, 

Arus Kas 

Operasi tidak 

berpengaruh 

 

4 

Alia 

Sugeng 

Rahayu 

Mohamma

d Hari 

(2016) 

Pengaruh Current 

Ratio dan Quick 

Ratio terhadap 

Kebijakan Dividen 

Melalui Return On 

Equity Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2014 

Variabel 

dependen: 

1. DPR 

2. ROE 

Variabel 

independen 

1.Current 

Ratio 

2.Quick Ratio 

Current Ratio 

tidak 

berpengaruh 

terhadap DPR 

 

5 

Kartika 

Nuringsih 

(2005) 

Analisis Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kebijakan Utang, 

Return On Asset 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan Dividen: 

Studi 1995-1996 

Variabel 

dependen: 

Dividend 

payout ratio 

 

Variabel 

independen 

1. Kepemilikan 

Manajeril 

2. DAR 

3. ROA 

4. Ukuran 

Perusahaan 

 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

postif 

signifikan, 

kebijakan 

utang 

berpengaruh 

negative 

signifikan, 

ROA 

berpengaruh 

negative dan 

signifikan, 

Ukuran 

perusahaan 

positif 

 

6 

Munsa 

Ipaktri 

(2012) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Profitabilitas,  

Likuiditas Dan 

Arus Kas Bebas 

Terhadap 

Kebijakan  

Variabel 

dependen: 

Dividend 

payout ratio 

Variabel 

independen: 

1. Kepemilik

Profitabilitas 

dan likuiditas 

berpengaruh 

positif 

signifikan, 

sedangkan 

variabel 

lainnya tidak 

berpengaruh 
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Dividen Kas Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang  

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

an 

Manajeria

l 

2. Profitabili

ta 

3. Likuiditas 

4. Arus Kas 

Bebas 

siginifikan 

7 

 

 

 

 

 

Noventri 

Musthika

wati 

(2010) 

 

 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Rasio Pembayaran 

Dividen 

(Studi Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bei 

Tahun 2005-2008) 

 

 

 

Variabel 

dependen: 

Dividend 

payout ratio 

 

Variabel 

independen: 

1. Profitabili

tas 

2. Sales 

Growth 

3. Market to 

Book 

Ratio 

4. Firm Size 

5. Kepemilik

an 

manajerial 

Profitabilitas 

dan Firm Size 

berpengaruh 

positif 

signifikan, 

Market-to-

book ratio 

berpengaruh 

negatif 

signifikan, 

Sales Growth 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan, 

Kepemilikan 

manajerial 

(MAN) 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

8 Dyah 

Handayani 

BS 

(2010) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Dividen Payout 

Ratio 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2005-2007 

Variabel 

dependen: 

Dividend 

payout ratio 

Variabel 

independen: 

1. ROA 

2. DER 

3. CR 

4. Firm Size 

ROA dan Size 

berpengaruh 

positif 

siginifikan, 

DER 

berpengaruh 

signifikan 

sedangkan CR 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 
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2.3. Kerangka Konseptual 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba bersih, arus 

kas operasi, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

Irawan dan Nurdhiana (2012) menyatakan bahwa besarnya dividen 

ditentukan oleh laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula kebijakan 

dividen yang ditetapkan. 

Arus kas operasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

kebijakan dividen (Rasyid, 2001). Arus kas operasi berhubungan searah 

dengan besarnya dividen yang dibagikan perusahaan. Semakin besar arus 

kas operasi yang dimiliki perusahaan , maka semakin besar pula dividen 

yang dibagikan perusahaan. Kas perusahaan yang dihasilkan melalui 

aktivitas operasi mengartikan bahwa perusahaan tersebut mampu 

menghasilkan kas untuk perusahaan sehingga selanjutnya dapat dibagikan 

kepada pemegang sahamnya. 

Disamping itu, likuiditasEperusahaan merupakan pertimbangan 

utama dalam kebijakannydividen, karena dividen bagi perusahaan 

merupakan kas keluar (Sartono, 2001). Maka semakin besar likuiditas 

perusahaaneeesecara keseluruhan akan semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayarnydividen. Likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar keuangan yang segera 

harus dilunasi.eBagi perusahaan, dividen merupakan kas keluar, semakin 

tinggi likuiditas perusahaan secara keseluruhan maka diharapkan semakin 
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tinggi kemampuannya dalam membayar dividen. Likuiditas dapat diukur 

dengan current ratio (rasio lancar) dengan membandingkan aktiva lancar 

dengan kewajiban lancar. 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan besar akan 

membagikan dividen dalam jumlah besar dibandingkan dengan perusahaan 

kecil (Nuringsih, 2005). Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif 

lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil 

dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total 

aset yang kecil. Dengan demikian ukuran perusahaan diprediksi 

berhubungan searah dengan kebijakan dividen perusahaan. 

Hubungan antara laba bersih, arus kas operasi, likuiditas dan 

ukuran perusahaan dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut: 
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H1+ 

H2+ 

H3+ 

H4+ 

H5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber : Penulis 

Keterangan : 

  =  Parsial 

  =  Simultan 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka diajukanlah 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengaruh Laba Bersih Terhadap Kebijakan Dividen 

Laba bersih menambah aktiva perusahaan dan ekuitas. Laba 

bersih juga membantu menarik minat dari calon investor yang 

berharap untuk menerima dividen dari operasi yang berhasil di masa 

yang akan datang. Besarnya dividen ditentukan oleh laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh 

perusahaan, maka semakin besar pula kebijakan dividen yang 

Arus Kas Operasi (X2) 

Laba Bersih (X1) 

Likuiditas (X3) 

Ukuran Perusahaan (X4) 

Kebijakan 

Dividen (Y) 
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ditetapkan (Irawan & Nurdhiana, 2012). Sehingga hipotesis yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

Ha1 : Laba bersih berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

2. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen 

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 Rasyid (2001) arus kas operasi berhubungan searah dengan 

besarnya dividen yang dibagikan perusahaan. Semakin besar arus kas 

operasi yang dimiliki perusahaan , maka semakin besar pula dividen 

yang dibagikan perusahaan. Sesuai dengan penelitian Noviyanto 

(2016) bahwa arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan perusahaan. Sehingga hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Ha2 : Arus kas operasi berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mendanai kegiatan opersional dan melunasi 
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kewajiban perusahaan. Likuiditas perusahaan diasumsikan mampu 

menjadi indikator tingkat pengembalian investasi berupa dividen. 

Current Ratio menjadi proksi untuk mengukur likuiditas perusahaan, 

karena CR digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kemampuan jangka pendeknya. Likuiditas 

perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam kebijakan dividen, 

karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar (Sartono, 

2001). Maka semakin besar likuiditas perusahaan secara keseluruhan 

akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ipaktri (2012) menyatakan bahwa 

current ratio memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

Semakin besar tingkat likuiditas perusahaan akan semakin tinggi 

dividen yang dibagikan dan sebaliknya, semakin kecil tingkat 

likuiditas perusahaan akan semakin rendah dividen yang dibagikan. 

Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Ha3 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang 

menunjukan keadaan finansial perusahaan. Ukuran (size) perusahaan 

dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan cermin dari besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan besar akan membagikan dividen dalam jumlah besar 
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dibandingkan dengan perusahaan kecil (Nuringsih, 2005). Penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dan Erawati, (2014) menyatakan bahwa 

variabel firm size yang diproksikan oleh natural log dari total asset 

menunjukkan pengaruh positif terhadap kebijakan. Sehingga hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Ha4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. 

5. Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Likuiditas dan 

Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap Kebijakan 

Dividen 

Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi akan 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Semakin tinggi 

laba yang diperoleh, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen. Dengan laba yang diperoleh, perusahaan 

akan menghasilkan arus kas operasi yang bernilai positif yang dapat 

digunakan untuk membagikan dividen. Arus kas operasi yang bernilai 

positif menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan 

kas dari aktivitas operasional perusahaan. Sehingga, semakin tinggi 

arus kas operasi yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap 

kemampuan perusahaan membayar dividen. Dengan laba bersih dan 

arus kas operasi bernilai positif akan membuat likuiditas perusahaan 

semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi, 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar utang lancar 
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dengan asset lancar yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar utang 

lancarnya maupun untuk membagikan dividen. Dengan likuiditas yang 

tinggi menunjukkan bahwa asset yang dimiliki perusahaan semakin 

besar, sehingga ukuran perusahaan akan bertambah besar. Perusahaan 

yang besar dianggap lebih matang sehingga mampu untuk membayar 

dividen yang tinggi. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

Ha5 : Laba bersih, arus kas operasi, likuiditas dan ukuran 

perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. 


