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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh laba 

akuntansi,   arus kas operasi dan arus kas bebas terhadap dividen kas pada 

perusahaan manufaktur sector industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektorin 

dustri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 yang berjumlah 

60 perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 11 perusahaan. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Data 

yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  laporan  keuangan  yang 

dipublikasikan melalui www.idx.co.id. Analisis data yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya pengujian hipotesis 

yangdigunakan adalah uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial hanya variable 

arus kas bebas yang berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas. 

Sedangkan variable laba akuntansi,  arus kas operasi berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap dividen kas. Namun secara simultan laba akuntansi, arus kas 

operasi dan arus kas bebas berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Latar Belakang Penelitian 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Persaingan global yang berlangsung saat ini menuntut sebuah perusahaan 

untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Karena jika sebuah perusahaan 

tertinggal dengan perusahaan lain, maka eksistensi perusahaan tersebut akan 

semakin  hilang.  Untuk  mempertahankan  eksistensinya  tersebut,  sebuah 

perusahaan harus berupaya semaksimal mungkin memertahankan dan 

mengembangkan usahanya. Seperti yang diprediksi Frost & Sullivan (2013), pasar 

kimia global akan tumbuh 4.6%  CAGR dari tahun 2012 - 2015, dimana kawasan 

http://www.idx.co.id/
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Asia akan mengalami pertumbuhan paling pesat  dengan penjualan bahan-bahan 

kimia diperkirakan tumbuh mencapai 7% CAGR dari tahun 2012 sampai 2015. 

Bahan-bahan kimia untuk keperluan konstruksi seperti campuran beton, cat dan 

pelapis serta lapisan pelindung diproyeksikan tumbuh. Sektor lain yang 

menjanjikan selain konstruksi kimia adalah agrokimia, bahan-bahan kimia yang 

digunakan di lapangan migas (oilfield chemicals), oleokimia berbasis minyak 

sawit. 

Untuk mempertahankan dan mengembangkan sebuah perusahaan, modal 

adalah hal yang diperlukan. Modal perusahaan dapat diperoleh salah satunya 

dengan menjual saham kepada para investor. Selanjutnya perusahaan yang 

modalnya berasal dari penjualan saham maka perusahaan tersebut harus 

membagikan sebagian laba yang diperoleh kepada para pemegang saham. 

Pembagian laba yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham 

selakuinvestor disebut juga dengan pembayaran dividen. Besarnya dividen yang 

diberikan perusahaan kepada investor dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah besarnya laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas 

Penentuan besarnya dividen kas yang akan diberikan kepada para 

pemegang saham merupakan hal yang sangat penting. Karena dividen merupakan 

hak yang harus diberikan kepada para pemegang saham jika perusahaan 

mendapatkan laba. Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

besarnya pembayaran dividen kas tersebut diantaranya dilakukan oleh Suryadi 

(2012) yang menyimpulkan bahwa laba akuntansi memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap  dividen  kas.  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darvil,  dkk 

(2012) menyimpulkan bahwa arus kas operasi cukup bukti berpengaruh positif 

terhadap pembayaran dividen kas. Penelitian Ramli & Muhammad (2011) 

menyimpulkan bahwa arus kas bebas berpengaruh positif terhadap pembayaran 

dividen kas. 

Namun hasil penelitian mengenai faktor-faktor tersebut masih terjadi 

perbedaan hasil penelitian, dikarenakan masih terjadi perbedaan kesimpulan dari 

penelitian tersebut. Diantaranya Ramli & Muhammad (2011) menyimpulkan 

bahwa arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap dividen kas. Dan hasil 

penelitian Surya (2010) menyatakan bahwa arus kas bebas berpengaruh negatif 

terhadap dividen kas. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali beberapa faktor yang dianggap berpengaruh 

terhadap besarnya pembayaran dividen kas pada sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Oleh karena itu 

penelitian akan mengambil judul “PENGARUH LABA AKUNTANSI, ARUS 

KAS OPERASI DAN ARUS   KAS BEBAS TERHADAP DIVIDEN KAS 

PADA  PERUSAHAAN  MANUFAKTUR  SEKTOR  INDUSTRI  DASAR 

DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013”. 
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Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan 

diteliti atau dibahas adalah sebagai berikut : 

1.   Apakah laba akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2013? 

2.   Apakah arus kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap dividen 

kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2013? 

3.   Apakah arus kas bebas berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2013? 

4.   Apakah  laba  akuntansi,  arus  kas  operasi  dan  arus  kas  bebas,  secara 

simultan berpengaruh  signifikan terhadap  dividen  kas pada  perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 
2009-2013? 

 

 
 

Batasan Masalah 

Adapun  batasan  masalah  yang  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  agar 
pembahasan terarah dan tidak melebar adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan sampel pada semua perusahaan manufaktur sektor dasar dan 

kimia yang terdaftar di BEI. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang di 

gunakan untuk menilai dividen kas pada perusahaan yaitu: laba akuntansi, 

arus kas operasi dan arus kas bebas. Variabel dipenden yaitu dividen kas 

diukur dengan menggunakan rasio DPS. 

3. Periode pengamatan pada penelitian ini selama lima tahun yaitu 2009 – 
2013. 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan laba akuntansi terhadap 

dividen kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan arus kas operasi terhadap 

dividen kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

3.  Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan arus kas bebas terhadap 

dividen kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

4.  Untuk mengetahui pengaruh laba akuntasni, arus kas operasi dan arus kas 

bebas terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar    dan    kimia    yang    terdaftar    di    BEI    periode    2009-2013. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Dividen 

Pengertian dividen 

Menurut Ardiyos (2010) dividen merupakan suatu distribusi laba kepada 
para pemegang saham perseroan terbatas yang sebanding dengan lembar saham 

yang dimiliki. Distribusi ini dapat dilakukan dengan tingkat persentase tertentu 

bagi pemegang saham preferen atau dalam bentuk berbeda-beda sesuai 

keberhasilan perusahaan bagi pemegang saham biasa. Bentuk pembagian dividen 

dapat berupa cash dividen atau dividen tunai maupun stok dividen atau deviden 

saham. 

Menurut   Gitman   (2003)   dalam   Rosdini   (2009),   dividen   kas   yang 

dibayarkan   merupakan   penilaian   investor   atas   suatu   saham.   Dividen   kas 

mencerminkan arus kas kepada pemegang saham dan menginformasikan kinerja 
perusahaan saat ini dan yang akan datang. Karena retained earnings (saldo laba) 

adalah salah satu bentuk pendanaan internal, maka keputusan mengenai dividen 

dapat mempengaruhi kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan. Dengan 

demikian, semakin besar dividen kas yang dibayarkan oleh perusahaan, maka 

semakin  besar  pula  jumlah  pendanaan  eksternal  yang  dibutuhkan  melalui 

pinjaman hutang atau penjualan saham. 

 
Jenis-jenis Dividen 

Menurut Ardiyos (2010) dalam bukunya „Kamus Besar Akuntansi” jenis- 
jenis dividen ialah sebagai berikut : 

1.  Dividen Kas, yaitu pembayaran uang tunai (kas) kepada para pemegang 

saham perseroan yang distribusikan dari laba atau akumulasi laba, dan 

dikenakan pajak sebagai pendapatan. 

2.   Dividen saham, yaitu pembayaran deviden verseroan dalam bentuk saham 

dan bukan berupa uang tunai (kas). Dividen saham dapat berupa saham 

tambahan dalam perusahaan atau saham anak perusahaan yang 

didistribusikan kepada para pemegang saham. 

3.   Dividen ekstra 

4.  Dividen opsional, yaitu dividen saham yang dapat diperoleh setiap saat 

diperlukan dalam bentuk uang tunai atau saham. 

5.   Dividen akhir tahun, yaitu dividen eksra atau tambahan yang dibayar pada 

akhir tahun selain deviden biasa. 

6.  Dividen skrip, yaitu sejenis bonus dengan menggunakan saham sebgai 

pengganti deviden tunai. Lihat juga liability dividend. 

7. Dividen yang belum dibayarkan, yaitu deviden dari saham preferensi 

kumulatif yang belum dibayarkan pada saat ditentukan pembayarannya. 

8.  Dividen kumulatif, yaitu merupakan suatu ketetapan perlindungan bagi 

saham preferen dimana dividen atas saham preferen kumulatif wajib 

dibayar mendahului pembayaran deviden atas saham biasa. Dividen 

kumulatif yang belum dibayarkan merupakan bagian dari kewajiban 

perusahaan   kepada   para   pemegang   saham   preferen   dalam   keadaan 

likuidasi. 
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Menurut Kamaludin dan Indriani (2012:341) prosedur pembayaran dividen 

dimulai langkah-langkah seperti berikut : 

1.  Tanggal  deklarasi,  yaitu  tanggal  saat  dividen  secara  resmi  diumumkan 

dewan direksi. Misalkan tanggal 5 november dewan direksi mengadakan 

pertemuan, hasil pertemuan tersebut memutuskan bahwa “dividen akan 

dibagikan pada tanggal 2 januari 2008” kepada pemegang saham yang 

tercatat sampai tanggal 12 Desember 2007. 

2.  Tanggal  pencatatan,  yaitu  menunjukkan  kapan  buku  transfer  saham 

ditutup. Perusahaan mencatat seorang pemegang saham sebagai pemilik 

pada  tanggal  tertentu,  dan  berhak  atas  dividen.  Jika  terjadi  penjualan 

saham sampai jam sebelum ditutup bursa pada tanggal 11 Desember 2007, 

maka pemilik baru berhak atas dividen. Akan tetapi jika pemberitahuan 

transfer baru diterima tanggal pada atau diatas tanggal 12 Desember 2007, 

maka pemilik lama berhak atas cek dividen. 

3.   Ex-dividen, yaitu tanggal pada saat hak atas dividen periode berjalan tidak 

lagi  menyertai  saham  tersebut,  atau  penghilangan  hak  atas  dividen. 

Biasanya penghilangan hak ini selama hari kerja sebelum pencatatan 

pemegang saham. Masalah akan terjadi jika tidak ada jeda waktu 

penghilangan hak, misalkan jika saham dijual tanggal 10 Desember, 1 hari 

sebelum pancatatan. Untuk menghindari hal ini, perusahaan pialang 

serempak menghilangkan hak kepemilikan dividen 4 hari kerja sebelum 

tanggal pencatatan disebut Ex-dividen. 

4. Tanggal pembayaran, yaitu tanggal pada saat perusahaan benar-benar 

mengirim cek dividen kepada setiap pemegang saham. 

 
Dividen Kas 

Menurut Ardiyos (2010), dividen kas adalah pembayaran uang tunai (kas) 
kepada para pemegang saham perseroan yang distribusikan dari laba atau 

akumulasi laba, dan dikenakan pajak sebagai pendapatan. Menurut Gitman (2003) 
dalam Sandy & Asyik (2013), dividen kas yang dibayarkan merupakan penilaian 
investor atas suatu saham. Dividen kas mencerminkan arus kas kepada 
pemegang saham dan menginformasikan kinerja perusahaan saat ini dan yang 
akan datang. Karena retained earnings (saldo laba) adalah salah satu bentuk 
pendanaan internal, maka keputusan mengenai dividen dapat mempengaruhi 
kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan. Dengan demikian, semakin besar 
dividen kas yang dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula jumlah 
pendanaan eksternal yang dibutuhkan melalui pinjaman hutang atau penjualan 
saham. 

Menurut Ramli & Muhammad (2012), bagi para pemegang saham atau 
investor, dividen kas merupakan tingkat pengembalian investasi mereka berupa 

kepemilikan saham yang diterbitkan perusahaan lain. Di dalam menentukan 

besaran jumlah dividen yang akan dibagikan manajemen sering dihadapkan pada 

suatu keputusan yang sulit. Kesulitan ini disebabkan oleh manajemen harus 

mempertimbangkan pembayaran dividen yang lebih kecil, lebih besar, tetap 

ataupun stabil, karena setiap keputusan pembayaran dividen akan berakibat 

investor bereaksi atas saham perusahaan. Ada beberapa faktor yang diduga dapat 

menjelaskan variasi dividen kas yang dibagikan oleh suatu perusahaan kepada 
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investor, diantaranya Laba, arus kas operasi, arus kas bebas, dan pembayaran 

dividen kas sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, dividen kas diukur dengan dividen per share (DPS). 

Menurut Darminto (2007), dividen per share (DPS) merupakan salah satu ukuran 

dari kebijakan dividen perusahaan. Kebijakan dividen merupakan keputusan 

mengenai laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa (earning availlabel for 

commond stockholders) dibagikan dalam bentuk dividen tunai ataukah sebaiknya 

ditahan untuk mendanai investasi perusahaan di masa mendatang. 
 

Laba 
 

 

Menurut Kuswadi (2007:131), laba adalah pendapatan dari hasil penjualan 

dikurangi dengan biaya-biaya pengadaan dan pemasaran. Perusahaan harus 

berusaha untuk menghasilkan laba yang optimal dalam rangka memuaskan pihak- 

pihak yang berkepentingan yaitu para pemegang saham, manajemen, konsumen, 

karyawan, pemerintah, masyarakat dan sebagainya. 

Pendapatan penjualan bersih akan dikurangkan dengan harga pokok 

penjualan   untuk   menentukan   besarnya   laba   kotor.   Laba   kotor   ini   akan 

dikurangkan  dengan  beban  operasional yang terdiri  dari  beban  penjualan  dan 

beban umum dan administrasi untuk menentukan besarnya laba operasional. Lalu 
laba operasional ini akan ditambahkan dengan pendapatan dan keuntungan lain- 

lain dan dikurangkan dengan beban dan kerugian lain-lain untuk menentukan 

besarnya laba dari operasi berjalan sebelum pajak penghasilan. Laba dari operasi 

berjalan sebelum pajak penghasilan dikurangi pajak penghasilan atas laba operasi 

berjalan setelah pajak penghasilan. Laba dari operasi berjalan setelah pajak 

penghasilan atau dikurangi denagn operasi yang dihentikan (bersih setelah pajak) 

diperoleh laba sebelum pos-pos luar biasa. Laba sebelum pos-pos luar biasa 

ditambah atau dikurangi dengan keuntungan atau kerugian luar biasa (bersih 

setelah pajak) akan diperoleh laba bersih (Hery, 2012:4). 

 
Jenis-jenis Laba 

Menurut  Kasmir  (2008:303),  dalam  praktiknya,  laba  yang  diperoleh 
perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu: 

1.  Laba kotor (gross profit) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi 

biaya-biaya  yang  menjadi  beban  perusahaan.  Artinya  laba  keseluruhan 

yang pertama sekali perusahaan peroleh. 

2.   Laba bersih (net profit) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya 

yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk 

pajak. 

Menurut Wild, dkk (2005:120), laba terdiri dari: 
1.   Laba  kotor  adalah  selisih  dari  hasil  penjualan  dengan  harga  pokok 

penjualan. 

2.  Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk 

rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam 

perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh 

karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan 

mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal. 

3.   Laba  sebelum  dikurangi  pajak  (earning  before  tax)  merupakan  laba 
operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak 
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tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena 

jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 

4.   Laba setelah pajak atau laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai 

pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan 

laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai 

dividen kepada para pemegang saham. 

 
Laba akuntansi 

Menurut Harahap (2007:296), laba merupakan informasi penting dalam 
suatu laporan keuangan. Angka penting dari laba tersebut antara lain yaitu untuk: 

1.   Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan 

diterima Negara. 

2.   Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan 

ditahan dalam perusahaan. 

3.   Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

4.   Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya dimasa yang akan datang. 

5.   Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi. 

6.   Menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan/divisi. 

7.   Perhitungan  zakat  sebagai  kewajiban  manusia  sebagai  hamba  kepada 

Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat. 

Menurut PSAK No, 46 (IAI, 2010), laba akuntansi adalah laba atau rugi 

bersih  selama  satu  periode  sebelum  dikurangi  beban  pajak.  Menurut 

Subramanyam (2010:5) dalam Defri (2012), laba akuntansi (yang dilaporkan) 

diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual, serta dihitung dengan mengakui 

pendapatan dan mengkaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Pendapatan 

(dan keuntungan) dan beban (dan kerugian) merupakan dua komponen utama laba 

akuntansi. 

Menurut Yocelyn dan Yulius (2012), laba akuntansi didefinisikan sebagai 
perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama 

satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Informasi 

laba sering dilaporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara 

luas oleh pemegang saham dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi 

kemampuan perusahaan. Laba dipakai untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan 

dalam penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan. 

 
Arus Kas 

Menurut  Trisnawati  &  Wahidahwati  (2013),  laporan  arus  kas  adalah 
sebuah laporan keuangan dasar yang melaporkan kas yang diterima, kas yang 

dibayarkan, dan perubahannya dari kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan dari bisnis selama satu periode dalam sebuah format 

yang menyatakan saldo kas awal dan akhir. Tujuan utama laporan arus kas adalah 

memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu entitas 

selama periode tertentu. 

Menurut Hayati & Christina (2011), arus kas merupakan bagian dalam 

bidang keuangan yang membahas mengenai pergerakan dana tunai masuk dan 

keluar  dari  suatu  kegiatan  perusahaan.  Hal  itu  berkaitan  dengan  penjadualan 
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waktu transaksi tunai dan serta penggunaan dana sebagai aset atas arus kas 

merupakan suatu proses, yaitu cara suatu perusahaan membangkitkan dan 

menggunakan tunainya. 

 
Arus kas operasi 

Arus kas operasi adalah laba sebelum bunga dan penyusutan dikurangi 
pajak. Merupakan suatu ukuran atas kas/uang tunai yang dihasilkan dari operasi, 

namun tidak menghitung belanja modal atau kebutuhan modal kerja (Ardiyos, 

2010:654). 

Menurut Yocelyn dan Yulius (2012). Aktivitas operasi adalah aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi 

terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh 

karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa 

lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:22), kas dari atau untuk kegiatan 

operasional adalah kas yang diperoleh dari penjualan, penerimaan piutang dan 

untuk pembayaran utang usaha, pembelian barang, dan biaya lainnya. Jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan 

apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

dividen   dan   melakukan   investasi   baru   tanpa   mengandalkan   pada   sumber 

pendanaan dari luar. Beberapa contoh arus kas dari operasi adalah sebagai berikut: 

1.   Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. 

2.   Penerimaan kas dari royalti, komisi dan pendapatan lain. 

3.   Pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. 

4.   Pembayaran kas pada karyawan. 
5.   Penerimaan  dan  pembayaran  kas  oleh  perusahaan  asuransi  sehubungan 

dengan premi, klain, anuitas dan manfaat asuransi lainnya 

6.   Pembayaran  kas  atau  penerimaan  kembali  pajak  penghasilan  kecuali  jika 

dapat didentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan 

dan investasi. 

7.  Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

Arus  kas  yang  paling  utama  dari  perusahaan  adalah  terkait  dengan 

aktivitas operasi. Ada dua metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan 

melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode langsung 

dan metode tidak langsung. Pilihan antara metode langsung atau metode tidak 

langsung bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang 

dilaporkan dari aktivitas operasi (Hery, 2011:232-233). 
 

 
 

Arus Kas Investasi 

Menurut Hayati & Christina (2011), aktivitas investasi meningkatkan dan 
menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan 
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kegiatannya.  Pada  laporan  arus  kas  kegiatan  investasi  mencakup  lebih  dari 

sekedar pembelian dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi di 

neraca. Pemberian pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi karena 

pinjaman menciptakan piutang kepada peminjam. Pelunasan pinjaman tersebut 

juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi pada laporan arus kas. Kegiatan 

investasi juga merupakan perolehan dan penjualan aktiva yang digunakan dalam 

operasi. Karena itu penjualan aktiva tetap dan penjualan investasi merupakan arus 

kas masuk dari kegiatan investasi. 

Menurut Darsono & Ashari (2005:22&23), arus kas investasi adalah kas 

dari penjualan aktiva tetap dan untuk pembelian aktiva tetap atau investasi pada 

saham atau obligasi. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan arus kas masa depan.   Beberapa contoh arus kas dari 

aktivitas investasi adalah: 

1.   Pembayaran  kas  untuk  membeli  aktiva  tetap,  aktiva  tidak  berwujud  dan 

aktiva jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasikan, dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

2.  Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tidak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 

3.   Perolehan saham atau instrument keuangan perusahaan lain. 

4.   Uang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya 

(kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

5.  Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts. Kecuali apabila kontrak tersebut 

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 
Arus Kas Pendanaan 

Menurut Hayati & Christina (2011), aktivitas pendanaan meliputi kegiatan 
untuk  memperoleh  kas  dari  investor  dan  kreditor  yang  diperlukan  untuk 

menjalankan  dan  melanjutkan  kegiatan  perusahaan.  Kegiatan  pendanaan 

mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan wesel 

bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham pembendaharaan, dan pembayaran 

terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham pembendaharaan. 
Menurut  Darsono  & Ashari  (2005:23),  arus kas pendanaan adalah kas 

yang berasal dari setoran modal, hutang jangka panjang/bank, laba ditahan yang 

dikonversi ke dalam modal dan untuk pengembalian modal, membayar dividen, 

membayar pokok hutang bank. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas 

yang  mengakibatkan  perubahan  dalam  jumlah  serta  komposisi  modal  dan 

pinjaman perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas 

pendanaan adalah: 

1.   Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 

2.   Pembayaran  kas  kepada  para  pemegang  saham  untuk  menarik  atau 

menebus saham perusahaan. 

3.   Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek dan pinjaman 

lainnya. 

4.   Pelunasan pinjaman. 
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5.   Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lesse) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan. 

 
Arus Kas Bebas 

Menurut Arieska & Barbara (2011), aliran kas bebas adalah adanya dana 
yang berlebih, yang seharusnya didistribusikan kepada para pemegang saham, dan 

keputusan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Kas biasanya 

menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer 

lebih menginginkan dana tersebut diinvestasikan lagi pada proyek-proyek yang 

dapat menghasilkan keuntungan karena alternatif ini akan meningkatkan insentif 

yang diterimanya. Aliran kas bebas mencerminkan keleluasaan perusahaan dalam 

melakukan investasi tambahan, melunasi hutang, membeli saham treasury atau 

menambah likuiditas. Sehingga aliran kas bebas yang tinggi mengindikasikan 

kinerja perusahaan yang tinggi. Kinerja dari perusahaan yang tinggi akan 

meningkatkan nilai pemegang saham yang diwujudkan dalam bentuk return yang 

tinggi melalui dividen, harga saham, atau laba ditahan untuk diinvestasikan di 

masa depan. 

Brigham & Daves (2004:206) dalam Surya (2010) menyebutkan lima 

kegunaan dari arus kas bebas, yaitu sebagai berikut: 

a.   Membayar bunga kepada kreditor 

b.   Membayar pokok utang kepada kreditur 

c.   Membayar dividen kepada pemegang saham 

d.   Membeli kembali saham dari pemegang saham 

e.   Membeli surat-surat berharga (marketable securities) dan aset non operasi 

lainnya. 

Keputusan mengenai jumlah dividen yang akan dibayarkan dapat 

dipengaruhi oleh arus kas bebas atau  free cash flow yang ada dalam perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki aliran  kas bebas yang besar akan mampu menyediakan 

pembayaran dividen kepada pemegang saham. Pembayaran dividen kas kepada 

pemegang  saham  sangat  tergantung  pada  posisi  kas  yang  tersedia.  Penelitian 

Ramli dan Muhammad (2011) membuktikan bahwa arus kas bebas berpengaruh 

positif terhadap dividen kas. Dengan demikian besarnya dividen yang akan 

dibayarkan akan dipengaruhi oleh arus kas bebas karena semakin besar nilai arus 

kas bebas maka dividen yang akan dibayarkan akan semakin tinggi. 
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Kerangka Pemikiran 
Agar  pemahaman tentang pengaruh  antar  variabel  dalam  penelitian  ini 

lebih jelas, dapat digambarkan ke dalam model penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 
 
 

Laba Akuntansi (X1) 

Arus Kas Operasi (X2) 

H1 

 
H2 

Dividen Kas (Y) 
H3 

 

 

Arus kas Bebas (X3) 

H4 

 

Keterangan : 

= Pengaruh Secara Parsial 

= Pengaruh Secara Simultan 

 
Penelitian Terdahulu 

Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mendukung  penelitian  ini  adalah 
sebagai berikut : 

1.  Suryadi (2012) 

Penelitian   ini   berjudul   Analisis   Pengaruh   Hubungan   Antara   Laba 
Akuntansi dan Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas Pada Perusahaan 

Manufaktur  Sektor  Industri  Dasar,  Kimia  dan  Aneka  Industri  Yang 

Tercatat Di BEI Tahun 2011. Variabel independen (X) yang digunakan 

adalah   laba   akuntansi   dan   arus   kas   operasi,   sedangkan   variabel 

dipendennya adalah dividen kas. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis korelasi spearman rank. 

Perhitungan   stastistik   menunjukkan   bahwa   variabel   laba   akuntansi 

terhadap dividen kas pada tahun 2009, memiliki hubungan yang sangat 

kuat terhadap dividen kas dengan nilai korelasi spearman rank sebesar 
0,814.  Terbukti dari  hasil  uji  signifikansi  dengan  nilai  7,145 >  1,706. 
Begitu   juga   untuk   tahun   2010,   menunjukkan   bahwa   variabel   laba 

akuntansi  terhadap  dividen  kas  memilki  hubungan  yang  sangat  kuat 

dengan nilai korelasi spearman rank sebesar 0,771. Terbukti dari hasil uji 

signifikansi dengan nilai 6,173 > 1,706. Untuk variabel arus kas operasi 

terhadap dividen kas pada tahun 2009, memiliki hubungan yang sangat 

kuat terhadap dividen kas dengan nilai korelasi spearman rank sebesar 

0,778. Terbukti dari hasil uji signifikansi dengan nilai 6,314 > 1,706. 

Sedangkan untuk tahun 2010, menunjukkan bahwa variabel arus kas 

operasi terhadap dividen kas memilki hubungan yang kuat dengan nilai 

korelasi spearman rank sebesar 0,695. Terbukti dari hasil uji signifikansi 

dengan nilai 4,929 > 1,706. 

2.  Darvil, dkk (2012) 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Arus Kas Operasional, Laba Bersih, dan Cash 

Ratio Terhadap Dividen Kas Perusahaan-Perusahaan Industri Manufaktur Yang 
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Terdaftar   Di   Bei   Periode   2008-2010.   Variabel   independen   (X)   yang 

digunakan adalah arus kas operasional, laba bersih, dan cash ratio, sedangkan 

variabel dipendennya adalah dividen kas. Alat analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji t), variabel arus kas 
operasional, laba bersih, dan cash ratio cukup bukti berpengaruh positif terhadap 

dividen kas. Dan secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel arus 
kas operasional, laba bersih, dan cash ratio cukup bukti berpengaruh 

terhadap dividen kas. Besarnya R
2  

adalah 0,49 nilai tersebut menunjukan 

bahwa 49% variabel dividen kas dapat dijelaskan oleh variasi arus kas 

operasional (AKO), laba bersih (NI), dan cash ratio (CR). Sedangkan 

sisanya sebesar 51% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar model. 

Hasil  uji  asumsi  klasik  yang  mencakup  uji  normalitas,  uji 

multikolinearitas, uji heteroskedatisitas, dan uji autokorelasi juga telah 

terpenuhi. 

3.  Ramli & Muhammad (2012) 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Laba, Arus Kas Operasi, Arus Kas Bebas, 
dan Pembayaran Dividen Kas Sebelumnya Terhadap Dividen Kas yang 

Diterima Oleh Pemegang Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia).  Variabel  independen  (X)  yang 

digunakan adalah laba, arus kas operasi, arus kas bebas, dan pembayaran 

dividen kas sebelumnya, sedangkan variabel dipendennya adalah dividen 

kas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  laba  bersih,  arus  kas  operasi,  arus  kas 

bebas, dan dividen kas tahun sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap 

dividen kas yang diterima oleh pemegang saham pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pengaruh yang sangat kuat yaitu 

sebesar   85,8%.   Secara   parsial   dapat   disimpulkan   bahwa   semua   variabel 

independen kecuali arus kas operasi berpengaruh positif terhadap dividen kas. 

4.  Surya (2010) 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Laba, Arus Kas Operasi, dan Arus Kas 
Bebas Terhadap Dividen Kas (Studi Pada Emiten Manufaktur Di Bursa 

Efek Indonesia). Variabel independen (X) yang digunakan adalah laba, 

arus kas operasi, dan arus kas bebas, sedangkan variabel dipendennya 

adalah dividen kas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan laba (X1), arus kas 

operasi (X2), dan arus kas bebas (X3) berpengaruh terhadap dividen kas (Y). 

Secara parsial laba bersih (X1) dan arus kas operasi (X2) berpengaruh positif 

terhadap dividen kas. Sedangkan arus kas bebas (X3) berpengaruh negatif 

terhadap dividen kas. 
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Dibawah ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas: 

 
Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
 

N0. 
 

Nama & 

Tahun 

Penelitian 

 
Judul Peneliti 

 
Variabel 

 
Hasil Penenlitian 

 
1. 

 
Suryadi 

(2012) 

 
Analisis 

Pengaruh 

Hubungan 

antara Laba 

Akuntansi dan 

Arus Kas 

Operasi 

terhadap 

Dividen Kas 

pada Perusahaan 

Manufaktur 

Sektor Industri 
Dasar, Kimia 

dan Aneka 

Industri yang 

tercatat di BEI 

tahun 2011 

 
Independe: 

Laba 

Akuntansi 

dan Arus 

Kas 

Operasi 

Dependen: 

Dividen 

Kas 

 
Perhitungan statistik 

menunjukkan bahwa variabel 

laba akuntansi terhadap dividen 

kas pada tahun 2009, memiliki 

hubungan yang sangat kuat 

terhadap dividen kas dengan 

nilai korelasi spearman rank 

sebesar 0,814. Perhitungan 

statistik menunjukkan bahwa 

variabel arus kas operasi 

terhadap dividen kas pada tahun 

2009, memiliki hubungan yang 

sangat kuat terhadap dividen kas 

dengan nilai korelasi spearman 

rank sebesar 0,778 

 
2. 

 
Ramli & 

Muhammad 

(2011) 

 
Pengaruh Laba, 

Arus Kas 

Operasi, Arus 

Kas Bebas, dan 

Pembayaran 

Dividen Kas 

Sebelumnya 

terhadap 

Dividen Kas 

yang diterima 

oleh ppemegang 

saham (Studi 

pada perusahaan 

Manufaktur 
yang Terdaftar 
di Bursa Efek 

Indonesia) 

 
Independen 

: Laba, 

Arus Kas 

Operasi, 

Arus Kas 

Bebas, dan 
Pembayara 

n Dividen 

Kas 

Sebelumny 

a 

Dependen: 

Dividen kas 

 
Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dipaparkan 

sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa Laba Bersih, Arus Kas 

Operasi, Arus Kas Bebas, dan 

Pembayaran Dividen Kas tahun 

sebelumnya secara simultan 

berpengaruh terhadap Dividen 

Kas yang diterima oleh 

pemegang saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan pengaruh yang 

sangat kuat yaitu sebesar 85,8%. 
Secara parsial dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel 

independen kecuali arus kas 

operasi berpengaruh positif 

terhadap dividen kas. 

 
3. 

 
Darvil, dkk 

 
Pengaruh Arus 

Kas 

 
Independen 

: Arus Kas 

 
Berdasarkan uji statistik yang 

dilakukan,hasil yang diperoleh 
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 (2012) Operasional, 
Laba Bersih, 

dan Cash Ratio 

Terhadap 

Dividen Kas 

Perusahaan- 

Perusahaan 

Industri 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di BEI Periode 

2008-2010 

Operasiona 
l, Laba 

Bersih, dan 

Cash Ratio 

Dependen: 

Dividen 

Kas 

adalah sebagai berikut: 
1.Berdasarkan hasil uji simultan 

atau uji F maka, Arus Kas 

Operasional, Laba Bersih, dan 

Cash Ratio secara simultan 

berpengaruh terhadap dividen 

kas 

2.Berdasarkan uji parsial atau uji 

t maka, arus kas operasi dan 
cash ratio secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap 

dividen kas. Sedangkan laba 

bersih secara parsial 

berpengaruh positif terhadap 

dividen kas. 

 
4. 

 
Surya (2010) 

 
Pengaruh Laba, 

Arus Kas 

Operasi, dan 

Arus Kas Bebas 

Terhadap 

Dividen Kas 

(Studi Pada 

Emiten 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia). 

 
Independen 

: Laba, 

Arus Kas 

Operasi, 

dan Arus 

Kas Bebas 

Dependen: 

dividen kas 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah 

dikemukakan tersebut,dapat 

disimpulkan laba bersih dan arus 

kas operasi secara parsial 

berpengaruh positif terhadap 

dividen kas. Sedangkan arus kas 

bebas secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap dividen kas. 

Secara simultan laba, arus kas 

operasi, dan arus kas bebas 

berpengaruh terhadap dividen 

kas. 

 

 
 
 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Laba Akuntansi terhadap Dividen Kas 

Menurut Ramli dan Muhammad (2011), pembagian laba atau dividen akan 
dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak 

dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan 

memenuhi seluruh kewajiban bunga dan pajak. Oleh karena itu dividen diambil 

dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan tentu saja 

akan mempengaruhi besarnya dividen. Penelitian Suryadi (2012) membuktikan 

bahwa laba akuntansi memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap dividen kas. 

Hal tersebut berarti semakin besar laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan 

maka dividen kas yang akan dibayarkan akan semakin besar. 

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1    : Diduga laba akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2013. 
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Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Dividen kas 
Menurut Darvil, dkk (2012), informasi arus kas berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Jumlah arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Arus kas operasional (AKO) cukup bukti berpengaruh positif terhadap dividen 

kas. Menurut Suryadi (2012) perhitungan statistik menunjukkan bahwa variabel 

arus kas operasi terhadap dividen kas memiliki hubungan yang positif sangat kuat 

terhadap dividen kas. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar arus kas 

operasi maka dividen yang akan dibayarkan akan semakin tinggi. 

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H2    : Diduga arus kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia  yang terdaftar 
di BEI periode 2009-2013. 

 
Pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Dividen Kas 

Menurut Embara, dkk (2012), perusahaan yang memiliki aliran kas bebas 
yang besar akan mampu menyediakan pembayaran dividen kepada pemegang 

saham. Pembayaran dividen khususnya cash dividend kepada para pemegang 

saham  sangat  tergantung  pada  posisi  kas  yang  tersedia.  Dengan  ketersediaan 

aliran kas bebas yang tinggi yang dihasilkan perusahaan akan memiliki dampak 

berupa  peningkatan  pembayaran  dividen.  Dalam  penelitian  Ramli  dan 

Muhammad (2011) secara parsial dapat disimpulkan bahwa arus kas bebas 

berpengaruh positif terhadap dividen kas. Hal tersebut berarti semakin besar arus 

kas bebas yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin besar pula dividen kas 

yang akan dibayarkan. 

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

H3    : Diduga arus kas bebas berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 
di BEI periode 2009-2013. 

 
Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi dan Arus Kas Bebas Terhadap 

Dividen Kas 

Dari uraian hipotesis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

H4    : Diduga laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Jenis dan sumber data 

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  sekunder.  Menurut 
Sunyoto (2011:23), data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang 

ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 

kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) antara lain laporan keuangan dari bulan Desember 2008 sampai 

dengan Desember 2013 secara tahunan. 

 
Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek -obyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode Desember 2008 sampai dengan Desember 2013 yang berjumlah 60 

perusahaan. 

 
Teknik  pengambilan  sampel  dengan  metode  purposive  sampling  dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Marietta 

dan  Sampurno,  2013).  Adapun  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut   : 

1.  Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2013. 

2.  Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember 

selama periode penelitian. 

3.  Perusahaan mengalami laba selama periode penelitian. 
4.  Perusahaan  yang  membagikan  dividen  setiap  tahun  selama   periode 

penelitian 

5.  Perusahaan memiliki data dan laporan keuangan yang berkaitan dengan 

pengukuran variabel penelitian. 

Dari kriteria di atas, maka seleksi sampel bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 3.2 

Daftar Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No. Keterangan Des 2008 - Des 2013 

 

1 
Perusahaan  manufaktur  sektor  industri  dasar  dan  kimia 

yang terdaftar di BEI 

 

60 

 

2 
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 
keuangan per 31 Desember secara lengkap 

 

(5) 

 

2 
Perusahaan   yang   ada   mengalami   kerugian   &   tidak 
membagikan dividen 

 

(26) 

http://www.idx.co.id/
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3 
Perusahaan yang mengalami laba tapi tidak membagikan 
dividen setiap tahun selama periode penelitian 

 

(18) 

4 Total Sampel yang memenuhi kriteria 11 

 

 
 
 

Operasional variabel penelitian 

Dividen kas 

Dividen kas adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada pemegang 
saham dalam bentuk uang tunai pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia (Ilat dan Budiarso, 2011). Menurut Dewanti dan sudirtha (2013) cash 

dividend dapat diukur dengan dividen per share. DPS adalah besarnya dividen 

tunai per lembar saham yang diterima oleh pemegang saham : 

Dividen kas 

DPS =  
Jumlah saham beredar 

 
Laba akuntansi 

Menurut PSAK No, 46 (IAI, 2010), laba akuntansi adalah laba atau rugi 
bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. laba akuntansi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Laba akuntansi = EBIT 

 
Arus kas operasi 

Dalam penelitian Tunggal (2010), arus kas yang dihasilkan dari selisih 
bersih antara penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas yang berasal dari 

aktivitas  operasi  selama  1  tahun  buku,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam 

laporan arus kas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2012. Dimana arus kas operasi dirumuskan sebagai beikut: 

OCF = Kas masuk dari kegiatan operasi – kas keluar dari kegiatan operasi 

 
Arus kas bebas 

Aliran kas bebas merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan 
kepada pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja atau investasi 

pada aset tetap (Arieska dan Barbara, 2011). Menurut  Prabowo dan Salim (2013), 

arus kas bebas ialah arus kas yang bersifat bebas yaitu arus kas bersih yang tidak 

dapat di investasikan kembali karena tidak tersedia investasi yang profitable, 

sehingga dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dan dapat berdampak pada 

biaya agensi yang besar yang akan ditanggung oleh pemegang saham. Menurut 

Agustia (2013), aliran kas bebas diukur dengan formula: 

. 
Keterangan: 

FCF  = free cash flow (arus kas bebas) perusahaan i pada tahun t. 

NOPAT (net operating profit after tax) = EBIT (1-tarif pajak). 

Investasi bersih modal operasi = total modal operasi t - total modal operasi t-1. 

Total modal operasi = Modal kerja operasi bersih + aset tetap bersih. 

Modal kerja operasi bersih = Aset lancar – kewajiban lancar. 
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Teknik pengumpulan data 
Pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data-data yang berhubungan dalam penelitian ini. Data tersebut untuk menguji 

hipotesis atau menjawab berbagai permasalahan yang telah dibuat.Teknis 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain : 

1.   Studi  dokumentasi,  data  untuk  penelitian  ini  diperoleh  dari  laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2.  Studi pustaka,dari metode ini didapatkan penelitian terdahulu, penelitian 

lainnya, serta bahan yang berasal dari buku yang yang berkaitan dengan 

peneliti ini. 

3.   Pengumpulan data sekunder, data yang diperoleh dari pengumpulan data 
sekunder ini adalah berupa teori-teori pendukung yang tidak dijumpai di 

buku saat melakukan studi pustaka. 

 
Analisis Data 

Uji Statistik Deskriptif 

Statistik  Deskriptif  merupakan  bidang  ilmu  statistik  yang  mempelajari 
cara-cara  pengumpulan,  penyusunan,  dan  penyajian  ringkasan  dan  penelitian. 

Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk 

tabel atau presentasi  grafik, sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan 

Desckriptives  menginformasikan   nilai  minimun,  maksimum,   mean,   standar 

deviasi, dan menguji apakah data berdistribusi, normal atau tidak. Menu ini tidak 

menampilkan tabulasi frekuensi, tetapi menampilkan besaran statistik yang akan 

dideskripsikan pada sebuahh variabel (Wijaya, 2011:41). Deskriptif statistik data 

merupakan gambaran dari tingkat perusahaan yang mendeskripsikan suatu data 

melalui mean (tingkat), standar deviasi, varian nilai maksimum dan minimum, 

sum, range, serta kemencengan dari suatu distribusi sehingga akan tampak 

tingkatan – tingkatan dari sesuatu data (Ghozali, 2007:19). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil dari analisis regresi ini 
menunjukkan hubungan yang valid. Asumsi klasik yang penting adalah data 

residual terdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi 

multikoliniearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2007:110-114), uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik untuk menguji 

normalitas residual yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan denggan hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal HA 

: Data residual tidak berdistri normal Jika 

sig > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak 
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Uji Autokorelasi 
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Model  regresi  yang  baik  adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk melihat apakah data mengalami 

autokorelasi atau tidak, dapat dilihat dari Durbin Watson (DW test) pada tabel 

model summary (Ghozali, 2007: 95-96). 

Menurut  Trihendradi  (2009:  213),  uji  autokorelasi  dilakukan  dengan 

pengujian Durbin Watson (DW) sebagai berikut : 

1.   Jika nilai 1.65 < DW < 2.35 maka tidak terjadi autokorelasi. 

2.  Jika nilai 1.21 < DW 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 maka tidak dapat 

disimpulkan. 

3.   Jika nilai DW < 1.21 atau DW > 2.79 maka terjadi autokorelasi. 

 
Uji Multikolinearitas 

Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak orthogonal. 

Orthogonal yaitu variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Untuk melihat adanya atau terjadinya 

multikolonieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance 

inflation factor (VIF), dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2007: 91): 

1.  Jika nilai tolerance < 0.10 maka terjadi multikolonieritas, sebaliknya nilai 

tolerance > 0.10 data bebas dari multikolonieritas. 

2. Jika  nilai  variance  inflation  factor  (VIF)  >  10  maka  terjadi 

multikolonieritas, sebaliknya nilai variance inflation factor (VIF) < 10 

maka data bebas dari multikolonieritas 

Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2007:105), heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar). Salah satu cara untuk mendektesi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat Grafik Plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedatisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis scatterplot untuk melihat 

apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membntuk pla tertentu 

yang teratur ( bergelmbang, melebar, kemudian menyempit), maka maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Analisis Regresi 
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

regresi linier berganda.  Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Analisis ini memperediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel indenpenden 

dengan varaibel dependen, apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif dan negatif. Model regresi linier berganda yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Y= a + β1x1 + β2x2 + β3x3 + e 

Keterangan: 

Y = Dividen Kas 

a = Konstanta 

x1 = Laba Akuntansi 

x2 = Arus Kas Operasi 

x3 = Arus Kas Bebas 

e          = error 

 
Uji Hipotesis 

Uji t (Uji Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel   penjelas/independen   secara   individual   dalam   menerangkan   variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2007:84). Pengujian ini bertujuan untuk menguji 

pendapatan dan beban secara parsial terhadap laba. Pengujian ini menggunakan 

uji t, dengan melakukan perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel dengan 

menggunakan level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-1-k), 

dimana n adalah banyak sampel dan k adalah banyaknya variabel. Dan pengaruh 

secara parsial dapat dilihat dari dan melihat nilai signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0    :   variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap dividen kas pada 
perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 

2009-2013. 

Ha    :  variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara parsial 

berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  dividen  kas  pada 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 

2009-2013. 
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1.   Jika t hitung > t table, maka Ha diterima dan H0 ditolak 

Jika t hitung < t table, maka Ha tidak dapat diterima dan H0  tidak dapat 
ditolak 

2.   Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha tidak dapat diterima dan H0 

tidak dapat ditolak 

Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha diterima dan H0 ditolak 
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Uji F (Uji Simultan) 
Menurut  Ghozali  (2007:84),  Uji  statistik  F pada  dasarnya  menunjukan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai poengaruh secara bersama-sama terhadap f=varibel dependen atau 

terikat. 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan dan beban 

secara parsial terhadap laba (Y). Untuk melakukan pengujian hipotesis ini 

dilakukan uji F, dengan membandingkan dengan F-tabel,dengan level of 

confidance 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k) dan (k-1), dimana n 

adalah banyak sampel dan k adalah banyaknya variabel. Dan pengaruh secara 

simultan dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0:  variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan sektor 
industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

Ha:   variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan sektor industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka Ha tidak dapat diterima dan H0  tidak dapat 

ditolak 

Jika F-hitung > F-tabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak 
2. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha tidak dapat diterima dan H0 

tidak dapat ditolak 
Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 

 
Uji Koefisien Deteminasi 

Menurut Suliyanto (2011:55-59), koefisien determinasi merupakan 
besarnya konstribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin 
tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas 
dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya. Koefisien 
determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang 
dimasukan dalam model regresi dimana setiap penambahan satu variabel bebas 

jumlah penganmatan dalam model akan meningkatkan nilai R
2  

meskipun variabel 

yang  dimasukan  tersebut  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel 

penggantinya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien 

determinasi yang telah disesuaikan yaitu adjusted R Square. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Penelitian 

Deskripsi Objek Penelitian 

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang masih terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang berjumlah 60 perusahaan. Adapun kriteria pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2013. 

2.  Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember 

selama periode penelitian. 

3.  Perusahaan mengalami laba selama periode penelitian. 

4. Perusahaan yang membagikan dividen setiap tahun selama periode 

penelitian 

5.  Perusahaan memiliki data dan laporan keuangan yang berkaitan dengan 

pengukuran variabel penelitian. 

Berdasarkan  kriteria  di atas,  maka  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini 

adalah 11 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013. Daftar sampel dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 
TABEL 4.1 

 
Daftar Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan 
1 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 

2 Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

3 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. CPIN 

4 Ekadharma International Tbk EKAD 

5 Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP 

6 Japfa Comfeed Indonesia Tbk. JPFA 

7 Lion Metal Works Tbk LION 

8 Lionmesh Prima Tbk LMSH 

9 Malindo Feedmill Tbk MAIN 

10 Semen Gresik Tbk SMGR 

11 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 

Sumber : www.idx.co.id (2014) 

http://sahamok.com/emiten/daftar-perusahaan-manufaktur-di-bei/
http://sahamok.com/emiten/daftar-perusahaan-manufaktur-di-bei/
http://sahamok.com/emiten/daftar-perusahaan-manufaktur-di-bei/
http://www.idx.co.id/


 
 

 

23 
 

 

 
 
 

Uji Statistik Deskriptif 
Statistik  deskriptif  yang  akan  dibahas pada  bagian  ini  mencakup  nilai 

minimum,  maksimum, mean  dan  standar  deviasi  yang menggunakan  program 

SPSS versi 21.0. Hasil uji deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

 
Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LA 

AKO 
AKB 
DK 

Valid N (listwise) 

55 
55 
55 
55 
55 

3890 
-75144 

-2304236 
5 

6920400 
5674822 
2017509 

1981 

1454782,53 
904424,07 
192878,00 

211,56 

2071120,643 
1507006,759 

647500,520 
333,717 

 
Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Berdasarkan   tabel   4.2   dapat   diketahui   bahwa   jumlah   data   yang 

dimasukkan dalam pengujian ini adalah 55 data. X1  dalam data ini adalah laba 

akuntansi yang memiliki nilai minimum sebesar 3.890, nilai maximum sebesar 

6.920.400, nilai rata-rata sebesar 1.454.782,53 dan nilai standar deviasi sebesar 

2.071.120,643. X2 dalam data ini adalah arus kas operasi yang memiliki nilai 

minimum  sebesar  -75.144,  nilai  maximum  sebesar  5.674.822,  nilai  rata-rata 

sebesar 904.424,07 dan nilai standar deviasi sebesar 1.507.006,759. X3 dalam data 

ini adalah arus kas bebas yang memiliki nilai minimum sebesar -2.304.236, nilai 

maximum sebesar 2.017.509, nilai rata-rata sebesar 192.878,00 dan nilai standar 

deviasi sebesar 647.500,520.Y dalam data ini adalah dividen kas yang memiliki 

nilai minimum sebesar 5, nilai maximum sebesar 1.981, nilai rata-rata sebesar 

211,56 dan nilai standar deviasi sebesar 333,717. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi harus 
memenuhi  pengujian  asumsi  klasik  sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis. 

Apabila  tidak  memenuhi  pengujian  asumsi  klasik,  perlu  dilakukan  perbaikan 

terlebih dahulu.Uji asumsi klasik yang  akan dilakukan adalah uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

 
Uji Normalitas 

Uji  statistik  untuk  menguji  normalitas  residual  yang  digunakan  dalam 
penelitian ini adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji 

K-S dilakukan dengan hipotesis (Ghozali, 2007:110) : 

H0  : data residual berdistribusi normal 

HA : data residual tidak berdistri normal 

Jika sig > 0,05 maka H0 diterima. 
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Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 

21.0. dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas (Sebelum Variabel Y Ditransfer Menjadi LN) 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 

Normal Parameters
a,b Mean 

Std. Deviation 
Absolute 

Most Extreme Differences Positive 
Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

55 
,0000000 

320,50014849 

,263 
,263 

-,256 
1,952 

,001 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa 

nilai   Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,952 dan signifikansi sebesar 0,001 

sehingga dapat disimpulkan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 0,001 < 0,05) , maka 

dapat diketahui bahwa H0 ditolak atau HA diterima, yang artinya data residual 

tidak berdisrtibusi normal. 

Menurut Ghozali (2007:123), jika asumsi normalitas data residual tidak 

terpenuhi kita dapat mentransformasi variabel dependen dan independen menjadi 

bentuk logaritma natural. Kita buat bentuk persamaan regresi menjadi semilog 

yaitu variabel depeden dalam bentuk log atau independennya biasa atau 

independennya  semua  log  dan  dependen  biasa.  Kalau  hasilnya  masih  tidak 

normal, maka buat bentuk persamaan menjadi double log atau dependen dan 

independen dalam bentuk log. Hasil uji normalitas setelah variabel dependen 

ditransformasi ke LN dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas (Setelah Variabel Y Ditransfer Menjadi LN) 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 Unstandardized 
Residual 

N 

Normal Parameters
a,b Mean 

Std. Deviation 
Absolute 

Most Extreme Differences Positive 
Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

55 
,0000000 

1,31406938 
,093 
,093 

-,053 

,691 
,726 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari tabel 4.4 di atas setelah data ditransformasi ke outlier, maka nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z menjadi 0,691 dan signifikansi sebesar 0.726 sehingga 

dapat disimpulkan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 0.726 > 0,05), maka H0 diterima 

atau Ha ditolak, yang artinya data residual berdistribusi normal. 
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Uji Autokorelasi 
Uji  autokorelasi  dilakukan  dengan  pengujian  Durbin  Watson  (DW) 

sebagai berikut (Trihendradi,2009:213): 

1. 1,65 < DW < 2,35 Tidak terjadi autokorelasi 

2. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 tidak dapat disimpulkan 

3. DW < 1,21 atau DW > 2,79 terjadi autokorelasi 

Hasil  pengujian  dilakukan  dengan  bantuan  SPSS  versi  21.0.  Hasil  uji 

tersebut dapat dilihat dari tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

Model Summary
b

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,503
a
 ,253 ,209 1,35217 1,772 

a. Predictors: (Constant), AKB, AKO, LA 
b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari  tabel  4.5  dapat  disimpulkan  bahwa  persamaan  regresi  bebas  dari 
autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson 1,772 berada diantara   1,65 dan 2,35 

(1,65 < DW < 2,35) yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga persamaan 

regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 
 

 
 

Uji Multikolinearitas 

Menurut  Ghozali  (2006:91-92),  Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk 
menguji apakah variabel independen yang satu dengan variabel independen yang 

lain dalam model regresi saling berkolerasi linear. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi kolerasi.Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai 

tolerance, dengan ketentuan: 

1. Mempunyai angka tolerance > 0,10. 
2. Mempunyai nilai VIF < 10 

Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS versi 21.0 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Coefficients

a
 

 
 
 
Model 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 

X1(LA) 

X2(AKO) 

X3(AKB) 

4.013 .227    

5.971E-8 .000 .081 .300 3.329 

1.452E-7 .000 .144 .378 2.645 

8.151E-7 .000 .347 .594 1.683 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 
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Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel LA (X1) yaitu laba akuntansi 

memiliki nilai Tolerance sebesar 0,300 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 3,329 < 

10.Variabel AKO (X2) yaitu arus kas operasi memiliki nilai Tolerance sebesar 
0,378 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 2,645 < 10. Variabel AKB (X3) yaitu arus kas 
bebas memiliki nilai Tolerance sebesar 0.594> 0.10 dan nilai VIF sebesar 1,683 < 
10. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Tolerance > 

0,10 dan Nilai VIF < 10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (X) yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau bebas 

dari multikolinearitas. 

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi 
terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola 

tertentu pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar diatas dan 

dibawah  angka  nol  pada  sumbu  Y),  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2007). 

 
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 4.1 

 
 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari grafik scatterplot terlihat tidak adanya pembentukan pola tertentu, 
titik-titik kurang menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  Namun  menurut  Ghozali  (2007:107),  analisis  grafik 

scatterplot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah 

pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan 

maka semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu 

diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. 

Menurut Priyatno (2010:84), salah satu uji untuk melihat apakah model 

regresi bebas dari heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji Spearman rho. 
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Uji spearman rho adalah mengkorelasikan nilai residual (unstandardized residual) 

dengan masing-masing variabel independen, dengan ketentuan jika signifikansi 

korelasi < 0,05 maka pada model terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji 

Spearman rho yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS.V.21.0 dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Menggunakan Uji Spearman Rho) 

Correlations 

 Unstandardized Residual 

Spearman's 

rho 

X1(LA) Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 

.061 

.328 

55 

X2(AKO) Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 

.058 

.337 

55 

X3(AKB) Correlation Coefficient 

Sig. (1-tailed) 

N 

.188 

.084 

55 

Unstandardized   Correlation Coefficient 

Residual 
Sig. (1-tailed) 

N 

1.000 

 

55 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Berdasarkan  output  tabel  4.7  di  atas,  diketahui  bahwa  nilai  sig  untuk 

variabel LA (X1) yaitu sebesar 0,328. Nilai sig untuk variabel AKO (X2) sebesar 
0,337.  Nilai  sig  untuk  variabel  AKB  (X3)  sebesar  0,084.  Dapat  disimpulkan 

bahwa semua variabel mempunyai nilai Sig. >  = 0.05, maka dapat dipastikan 
model bebas dari heteroskedastisitas. 

 
Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh  variabel  independen  (laba  akuntansi,  arus  kas  operasi  dan  arus  kas 

bebas) terhadap variabel dependen (dividen kas) yang dilihat  dari nilai koefisien 

korelasinya. Persamaan regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS 

versi 21.0 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 
Coefficients

a
 

 

 
Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

X1(LA) 

X2(AKO) 

X3(AKB) 

4.013 .227  

5.971E-8 .000 .081 

1.452E-7 .000 .144 

8.151E-7 .000 .347 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari tabel 4.8 di atas diperoleh hasil persamaan model regresi berganda 
sebagai berikut: 

Ln_Y = 4,013 + 5,971E-8X1 + 1,452E-7X2 + 8,151E-7X3 

Keterangan: 
1.   Konstanta sebesar 4,013, menunjukkan bahwa apabila variabel independen 

ditiadakan maka dividen kas sebesar 4,013. 

2.  Nilai koefisien regresi X1  yaitu laba akuntansi sebesar 5,971E-8. Ini 

menunjukkan adanya hubungan yang searah. Artinya jika nilai laba 

akuntansi naik Rp. 1 akan menyebabkan dividen kas naik sebesar 5,971E- 

8, dengan asumsi nilai koefissien regresi variabel lain tetap atau konstan. 
3.  Nilai koefisien regresi X2 yaitu arus kas operasi sebesar 1,452E-7. Ini 

menunjukkan adanya hubungan yang searah. Artinya jika nilai arus kas 
operasi naik Rp. 1 akan menyebabkan dividen kas naik sebesar 1,452E-7, 
dengan asumsi nilai koefissien regresi variabel lain tetap atau konstan. 

4. Nilai koefisien regresi X3 yaitu arus kas bebas sebesar 8,151E-7. Ini 

menunjukkan adanya hubungan yang searah. Artinya jika nilai arus kas 

bebas naik Rp. 1 akan menyebabkan dividen kas naik sebesar 8,151E-7, 

dengan asumsi nilai koefissien regresi variabel lain tetap atau konstan. 

 
Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi, arus 
kas operasi dan arus kas bebas secara parsial terhadap dividen kas. Pengujian ini 

menggunakan uji t, dengan melakukan perbandingan antara nilai t-hitung dengan 

t-tabel dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of 

freedom (n-k), dimana n adalah banyak sampel dan k adalah banyaknya variabel. 

Dan pengaruh secara parsial dapat dilihat dari melihat nilai signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0    :   variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap dividen kas pada 
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 
BEI periode 2009-2013. 

Ha    :  variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara parsial 

berpengaruh   signifikan   secara   parsial   terhadap   dividen   kas   pada 
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perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2013. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1.   Jika t hitung > t table, maka Ha diterima dan H0 ditolak 

Jika t hitung < t table, maka Ha tidak dapat diterima dan H0  tidak dapat 
ditolak 

2.   Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka tidak dapat diterima dan H0 tidak 

dapat ditolak 

Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 
Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan program SPSS versi 21.0 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 
Coefficients

a
 

 
 
 
Model 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 
 

t 

 
 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

X1(LA) 

X2(AKO) 

X3(AKB) 

4.013 .227  17.700 .000 

5.971E-8 .000 .081 .368 .714 

1.452E-7 .000 .144 .731 .468 

8.151E-7 .000 .347 2.211 .032 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari tabel 4.9 menunjukkan LA (X1) yaitu laba akuntansi memiliki nilai t- 

hitung sebesar 0,368 < 1,675 (t-tabel α = 0,05, df = (55-4) = 51). Sedangkan nilai 
signifikan (p-value = 0,714 > α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H0 tidak dapat 

ditolak, yang berarti hipotesis pertama (H1) yang berbunyi laba akuntansi 

berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur 
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013, tidak 
dapat diterima. 

Dari tabel 4.9 menunjukkan AKO (X2) yaitu arus kas operasi memiliki 

nilai  t-hitung  sebesar  0,731  <  1,675  (t-tabel  α  =  0,05,  df  =  (55-4)  =  51). 
Sedangkan nilai signifikan (p-value = 0,468 > α = 0,05). Ini menyatakan bahwa H0 

tidak dapat ditolak, yang berarti hipotesis kedua (H2) yang berbunyi arus kas 

operasi berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan 
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009- 

2013, tidak dapat diterima. 

Dari tabel 4.9 menunjukkan AKB (X3) yaitu arus kas bebas memiliki nilai 

t-hitung sebesar 2,211 > 1,675 (t-tabel α = 0,05, df = (55-4) = 51). Sedangkan 
nilai signifikan (p-value = 0,032 < α = 0,05). Ini menyatakan bahwa H0  ditolak, 

yang berarti  hipotesis ketiga  (H3)  yang  berbunyi  arus kas bebas  berpengaruh 

positif  signifikan  terhadap  dividen  kas  pada  perusahaan  manufaktur  sektor 
industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013, dapat diterima. 
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Uji Simultan (Uji F) 
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba akuntansi, arus kas 

operasi dan arus kas bebas secara simultan terhadap dividen kas yaitu dengan 

membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, dengan menggunakan level of 

confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (df pembilangnya = k) dan (df 

penyebutnya = n-k-1) dan melihat nilai probabilitas signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0:  variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 

2009-2013. 

Ha:   variabel laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur 
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka Ha tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat 

ditolak 

Jika F-hitung > F-tabel, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 
2. Jika probabilitas signifikan > 0.05, Ha tidak dapat diterima dan H0  tidak 

dapat ditolak 

Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 

Hasil uji simultan variabel independen terhadap variabel dependen de ngan 
menggunakan program SPSS versi 21.0 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

31.513 3 10.504 5.745 .002
a
 

93.246 51 1.828   

124.759 54    

a. Predictors: (Constant), X3(AKB), X2(AKO), X1(LA) 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari table 4.10 uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung sebesar 5,745 sedangkan F-tabel sebesar 2,194 dengan df 

pembilang = 3, df penyebut = 51 dan taraf signifikansi α = 0.05 sehingga F-hitung 

> F-tabel dan probabilitas signifikansi 0,002 < 0,05. Maka H4 diterima dan H0 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang berbunyi laba 
akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap dividen kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar 
dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013, diterima. 

 
Uji Koefisien Determinasi 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 
21.0, juga dapat dilihat nilai koefisien determinasi. Menurut Suliyanto (2011:55), 

koefisien  determinasi  merupakan  besarnya  kontribusi  variabel  bebas  terhadap 
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variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel 

tergantungnya.  Hasil  uji  koefisien  determinasi  dapat  dilihat  pada  tabel  4.11 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Model Summary

b
 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .503
a
 .253 .209 1.35217 

a. Predictors: (Constant), X3(AKB), X2(AKO), X1(LA) 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) adalah sebesar 0,209. Hal ini menunjukkan bahwa 20,9 % dividen kas 

dipengaruhi oleh laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas. Dan sisanya 

79,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

 
Pembahasan 

Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Dividen Kas 
Berdasarkan hasil uji parsial, variabel LA (X1) dalam penelitian ini adalah 

laba akuntansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap dividen kas pada 
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Kondisi 

ini mungkin disebabkan perusahaan tidak menggunakan laba akuntansi (EBIT) 

untuk membagikan laba atau dividen kepada pemegang saham melainkan 

menggunakan laba bersih setelah bunga dan pajak. Seperti teori Ramli dan 

Muhammad  (2011),   yang  menyatakan  pembagian   laba  atau  dividen   akan 

dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak 

dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan 

memenuhi seluruh kewajiban bunga dan pajak. Oleh karena itu dividen diambil 

dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan tentu saja 

akan mempengaruhi besarnya dividen. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Suryadi (2012) yang menyatakan bahwa variabel laba akuntansi 

memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap dividen kas. Maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel laba akuntansi dapat digunakan sebagai alat untuk 

menilai dividen kas pada sektor industri dasar dan kimia. 

 
Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel AKO (X2) dalam penelitian ini 

adalah arus kas operasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap dividen kas 
pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Hal 

itu dikarenakan jumlah arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tidak 

digunakan sepenuhnya untuk membayar dividen melainkan digunakan untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Surya (2010) yang menyatakan 
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bahwa variabel arus kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap dividen 

kas. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel arus kas operasi tidak dapat 

digunakan sebagai alat untuk menilai dividen kas pada perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia. 

 
Pengaruh Arus Kas Bebas Terhadap Dividen Kas 

Berdasarkan  hasil  uji  parsial,  variabel  AKB  (X3)  dalam  penelitian  ini 

adalah arus kas bebas berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas pada 
sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian  Ramli dan Muhammad (2012) 

yang menyatakan bahwa arus kas bebas berpengaruh positif signifikan terhadap 

dividen  kas.  Maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  variabel  arus  kas  bebas 

(AKB) dapat digunakan sebagai alat untuk menilai dividen kas pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia. 

 
Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Arus Kas Bebas Terhadap 

Dividen Kas 

Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan atau simultan, diketahui 
bahwa laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien determinasi  sebesar 

0,209, yang berarti dividen kas dipengaruhi laba akuntansi, arus kas operasi dan 

arus kas bebas sebesar 20,9 %. Dengan demikian laba akuntansi, arus kas operasi 

dan arus kas bebas dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai 

dividen kas pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 

2009-2013. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Laba akuntansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap dividen kas 

pada  sektor  industri  dasar  dan  kimia  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek 

Indonesia periode 2009-2013. 

2.   Arus kas operasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap dividen kas 

pada  sektor  industri  dasar  dan  kimia  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek 

Indonesia periode 2009-2013. 
3.   Arus kas bebas berpengaruh positif signifikan terhadap dividen kas pada 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013. 

4. Laba akuntansi, arus kas operasi dan arus kas bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap dividen kas pada sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Nilai 

koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,209. Hal ini 

menunjukkan bahwa 20,9 % dividen kas dipengaruhi oleh laba akuntansi, 

arus kas operasi dan arus kas bebas. Dan sisanya 79,1 % dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 
 

Saran 
 

 

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka saran yang penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain diluar 

dari variabel penelitian ini, karena 79,1 % dividen kas dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar dari variabel penelitian ini. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengambil sampel yang lebih 
luas misalnya dari semua sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

3. Investor atau calon investor disarankan untuk menganalisis rasio keuangan 

yang berhubungan atau mempengaruhi dividen kas seperti arus kas bebas 

agar tingkat pengembalian atas investasi dapat dilakukan. 



34 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Agustia, Dini. 2013. Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash 

Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen  Laba. Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan, Vol. 15, No. 1, Mei 2013, 27-42 
 

Ardiyos. 2010. Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima. 
 

Arieska, Metha & Barbara Gunawan. 2011. Pengaruh Aliran Kas Bebas dan 

Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Pemegang Saham dengan Set 

Kesempatan Investasi dan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13, no. 1, Mei 2011: 13-23 
 

Darminto. 2007. Factors Influencing Dividend Policy. Jurnal Administrasi Bisnis 

Vol. I, No. 2, Desember 2007 
 

Darsono  &  Ashari,  2005.  Pedoman  Praktis  Memahami  Laporan  Keuangan. 

Yogyakarta: Andi 
 

Darvil, dkk. 2012. Pengaruh Arus Kas Operasional, Laba Bersih, Dan Cash Ratio 

Terhadap Dividen Kas Perusahaan-Perusahaan Industri Manufaktur Yang 

Terdaftar  Di  Bei  Periode  2008-2010.  Jurnal  Manajemen  Keuangan. 

Volume 19 No. 1 Maret 2012 
 

Defri. 2012. Pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan 

laba akuntansi terhadap harga saham perusahaan otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 
 

Embara, dkk. 2012. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen serta harga saham pada perusahaan manufaktur di bursa efek 

indonesia. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan Vol. 6, 

119 No. 2 Agustus 2012 
 

Frost & Sullivan. 2013. Asia Berpotensi Pimpin Pasar Kimia Global. Jakarta. 

Diunduh 24 Februari 2014 
 

Ghozali, Imam. (2007). Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi kedua. 

Semarang: Universitas Diponegoro 
 

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. Teori Akuntansi, Edisi Revisi 9. Yogyakarta: Raja 

Grafindo Persada 
 

Hayati, Nurul & Christina Riani. 2011. Pengaruh Arus Kas Terhadap Likuiditas 

pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI. Jurnal Spread- 

April 2011, Vol 1, No. 1 
 

Hery.  2011.  Teori  Akuntansi.  Edisi  Pertama.  Cetakan  ke-2.  Jakarta:  Prenada 

Media Group. 
 

Hery. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara 
 

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 

46 
 

Kamaludin,  dan  Indriani,  R.  2012.  Manajemen  Keuangan,  Konsep  Dasar  dan 

Penerapannya, Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju 



35 

 

 

Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada 

Kuswadi. 2007. Analisis Keekonomian Proyek. Yogyakarta: ANDI OFFSET 

Marietta, U., dan Sampurno, D. 2013. Analisis pengaruh cash ratio, return on 

assets, growth, firm size, debt to equity ratio terhadap dividend payout 

ratio: (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2011. Journal of management, Vol, 2, No, 3, tahun 

2013 
 

Prabowo, S. C., dan Salim, U. 2013. Pengaruh kepemilikan institusional, arus as 

bebas terhadap kebijakan dividen dan volatilitas harga saham (studi pada 

perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI).  Jurnal  aplikasi 

manajemen, vol 11, no, 3, September 2013 
 

Pribadi, A. S., dan Sapurno, R. D. 2012. Analisis Pengaruh Cash Position, Firm 

size, Growth, opportunity, ownership, dan return on aset terhadap dividen 

payout ratio. Dipodegoro Journal of Management Vol.1, No.1,2012 , 212- 

221 
 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: 

Media Com 
 

Ramli, Muhammad Ridha & Muhammad Arfan. 2011. Pengaruh Laba, Arus Kas 

Operasi, Arus Kas Bebas, Dan Pembayaran Dividen Kas Sebelumnya 

Terhadap Dividen Kas Yang Diterima Oleh Pemegang Saham (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).  Jurnal 

Telaah & Riset Akuntansi Vol. 4. No. 2. Juli 2011 Hal. 126 - 138 
 

Rosdini, Dini. 2009. Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio. 

October  2009  Research  Days,  Faculty  of  Economics  -  Padjadjaran 

University, Bandung 
 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-14. Bandung: Alfabetha 
 

Suliyanto,  2011.  Ekonometrika  Terapan:  Teori  dan  Aplikasi  dengan  SPSS. 

Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET 
 

Sunyoto, Danang. 2011. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta: CAPS 
 

Surya,  Jen.  2010.  Pengaruh  Laba,  Arus  Kas  Operasi,  dan  Arus  Kas  Bebas 

Terhadap Dividen Kas (Studi Pada Emiten Manufaktur Di Bursa Efek 

Indonesia). Jurnal Investasi Vol. 6, No. 2, Desember 2010 Hal. 111-123 
 

Suryadi, Asep. 2012. Analisis Pengaruh Hubungan Antara Laba Akuntansi dan 

Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas Pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Dasar, Kimia Dan Aneka Industri Yang Tercatat Di BEI 

Tahun  2011.  Ringkasan  Skripsi  Fakultas  Ekonomi,  Universitas 

Gunadarma 
 

Trihendradi,  Cornelius.  2009.  Step  by  Step  SPSS  16  Analisis  Data  Statistik. 

Yogyakarta: ANDI 
 

Trisnawati, Widya & Wahidahwati. 2013. Pengaruh Arus Kas Operasi, Investasi 

dan Pendanaan serta Laba Bersih Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmu dan 

Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Januari 2013 



36 

 

 

 

Tunggal, A. W. 2010. Pokok-pokok analisis laporan keuangan. Jakarta: Arvarindo 
 

Wijaya,  Tony.  2011.  Cepat  Menguasai  SPSS  19.  Untuk  Olah  &  Interpretasi. 

Yogyakarta: Cahaya Atmaja 
 

Wild, J.dkk. 2005. Analisis Laporan Keuangan. Buku 2 Edisi 8. Jakarta: Salemba 

Empat 
 

Yocelyn, Azilia & Yulius Jogi Christiawan. 2012. Analisis Pengaruh Perubahan 

Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Berkapitalisasi Besar. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 14, NO. 2, 

November 2012: 81-90 
 

www.idx.co.id 

http://www.idx.co.id/

