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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka  

2.1.1 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban atas 

pengelolaan perusahaan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan 

kinerja arus kas pada saat tertentu dan informasi kinerja perusahaan pada periode 

tertentu. Suatu perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut dari laporan keuangan yang telah 

dibuatnya.  

 

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:105) adalah 

sebagai berikut:  

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun 

jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan 

Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Posisi 

Keuangan.” 

 

Darsono dan Ashari (2005:15) bahwa yang dimaksud dengan laporan 

keuangan yaitu merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan 

yang diungkapkan dalam bentuk mata uang. 

Kemudian menurut Budi Raharjo (2007:53) pengertian laporan keuangan, 

adalah:  
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“Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau 

pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan 

kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) 

terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), 

pemerintah (instansi pajak), kreditor (Bank atau Lembaga Keuangan), 

maupun pihak yang berkepentingan lainnya.” 

 

 

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Dwi Prastowo (2005:5) tujuan laporan keuangan (financial 

statement) adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan dan perubahan-perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

Kemudian menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:132-133) tujuan laporan 

keuangan adalah:  

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.  

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu 

perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh 

laba.  

3. Untuk memberikan informsi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba.  

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai pertumbuhan 

dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi 

mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.  

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang 

dianut perusahaaan.  

 

Dari uraian-uraian di atas, tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi yang mengenai posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi 

keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan.  
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2.1.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan  

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2009:11) terdapat empat 

karakteristik,yaitu:  

“1. Relevan  

 2. Andal  

 3. Dapat dibandingkan  

 4. Dapat dipahami.” 

 

Adapun penjelasan mengenai karakteristik laporan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Relevan  

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

didalamnya dapat memperngaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi 

masa depan, sertamenegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa 

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat 

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yakni; 

memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif 

(predictive value), tepat waktu, dan lengkap.Informasi disajikan tepat waktu 

agar dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi 

keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua 

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Informasi dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar 

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.  
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2. Andal  

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi hakikat atau penyajiannya 

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial 

dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik; penyajian 

jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan netralitas.  

3. Dapat Dibandingkan  

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari 

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas 

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 

entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik 

daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.  

4. Dapat Dipahami  

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna.Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 
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pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud.  

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai. Menurut IAI (2002:4) 

terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan antara lain:  

1. Dapat dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Informasi 

keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk 

dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian pengguna.  

2. Relevan  

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 

lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu.  

3. Andal  

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya 

disajikan dan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.  

4. Dapat dibandingkan  

Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi 

periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan 

sejenis lainnya pada periode waktu yang sama. 
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2.1.1.4 Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan  

Dalam laporan keuangan terdapat berbagai komponen yang bertujuan 

memberikan gambaran yang lengkap untuk analisis laporan keuangan secara 

keseluruhan dan menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (2009:1) bahwa laporan 

keuangan yang lengkap umumnya terdiri atas:  

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode  

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode  

3. Laporan arus kas selama periode  

4. Laporan perubahan ekuitas selama periode  

5. Catatan atas laporan keuangan  

 

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode  

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (2009:1), laporan posisi keuangan pada 

akhir periode adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai 

aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Sehingga dari laporan 

neraca ini dapat dilihat posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki 

oleh perusahaan. Dari laporan neraca juga dapat dilakukan berbagai analisis 

untuk mengetahui sumber dana dan penggunaannya. 

Menurut IAI (2009), laporan posisi keuangan perusahaan disajikan sedemikian 

rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat 

tertentu, maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal 

tertentu biasanya pada saat tutup buku. Menurut IAI (2009), laporan posisi 

keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut : 

a. Aset tetap, 
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b. Properti investasi, 

c. Aset tidak berwujud, 

d. Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada e, h, dan i) 

e. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, 

f. Aset biologik, 

g. Persediaan, 

h. Piutang usaha dan piutang lainnya, 

i. Kas dan setara kas, 

j. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual 

dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan 

sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, 

k. Hutang dagang dan terhutang lainnya, 

l. Kewajiban yang diestimasi, 

m. Laibilitas keuangan (tidak temasuk jumlah yang disajikan k dan i) 

n. Laibilitas dan aset untuk pajak kini, 

o. Laibilitas dan aset pajak tangguhan, 

p. Hak minoritas, 

q. Modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama Periode  

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (2009:1), laporan laba rugi komprehensif 

selama periode merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi 

mengenai pendapatan dan biaya-biaya usaha.  
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Menurut IAI (2009), laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang 

sistematis mengenai penghasilan, biaya, dan rugi laba yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan pokok laporan laba rugi 

adalah melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Laporan laba rugi perusahan disajikan sedemikian rupa yang 

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian 

secara wajar. Menurut IAI (2009), Laporan laba rugi komprehensif minimal 

mencakup pos-pos berikut selama satu periode : 

a. Pendapatan, 

b. Biaya keuangan, 

c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat 

dengan metode equitas, 

d. Beban pajak, 

e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari : 

1) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, 

2) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan 

pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari 

pelepasan aset dalam 

rangka operasi yang dihentikan, 

f. Laba rugi, 

g. Total laba rugi komprehensif. 
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3. Laporan Arus Kas Selama Periode  

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (2009:1), Laporan arus kas selama periode 

dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi 

jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan 

dan peluang.  

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk 

menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut (IAI, 2009) 

4. Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode  

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (2009:1), laporan perubahan ekuitas selama 

periode menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau 

kekayaan selama periode yang bersangkutan.  

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan 18 

harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan 

keuangan, yang menunjukan (IAI, 2009) : 

a. Laba atau rugi bersih perode yang bersangkutan 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas 
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c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahan 

f. Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

secara terpisah setiap perubahan. 

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari 

transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran 

dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari 

kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan  

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 49 (2009:1), catatan atas laporan keuangan 

merupakan informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi 

keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika 

disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas 

laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos 

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.  

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan (IAI, 2009) : 
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a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan dan diterapkan terhadap 

peristiwa dan transaksi yang penting, 

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan 

keuangan, 

c. Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam 

laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami 

laporan keuangan. 

Selanjutnya menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 12) bahwa 

laporan keuangan terdiri dari: 

  “a. Neraca 

b. Laporan Laba Rugi 

c. Laporan Perubahan Modal “ 

Adapun penjelasan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Neraca 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 12), neraca adalah laporan 

yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada 

suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi 

keuangan suatu perusahaan atau koperasi pada suatu tanggal tertentu biasanya 

pada waktu dimana buku–buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu 

akhir tahun fiscal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut sebagai 

Balance Sheet. 
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Menurut S. Munawir (2005: 5), neraca (Balance Sheet) adalah laporan 

yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada 

suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu 

tutup buku dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun 

kalender. 

  Dengan demikian neraca terdiri dari tiga bagian utama, yaitu aktiva, 

hutang dan modal. 

a. Aktiva 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 12), pengertian aktiva tidak 

terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga 

termasuk pengeluaran–pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya 

yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan dating serta 

aktiva yang tidak berwujud lainnya. 

Menurut S. Munawir (2005: 5), pengertian dari aktiva itu sendiri adalah 

sumber dana yang dikuasai oleh perusahaan atau lembaga sebagai akibat 

dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan 

akan diperoleh perusahaan atau lembaga 

b. Hutang 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 12), hutang adalah kewajiban  

keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana ini 

merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. 
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Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam Hutang 

Lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. 

Menurut S. Munawir (2005: 5), hutang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan atau lembaga kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana 

hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan atau lembaga 

yang berasal dari kreditur. 

c. Modal 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 12), modal adalah merupakan 

hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditujukan dalam pasar 

modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. 

Menurut S. Munawir (2005: 5), modal adalah merupakan hak atau bagian 

yang dimilki oleh pemilik  perusahaan yang ditunjukan dalam pos modal 

(modal saham), surplus dan laba yang ditahan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 12), laporan laba rugi adalah 

suatu laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip akuntansi 

hasil operasi perubahan selama satu tahun atau satu periode akuntansi. 

Menurut S. Munawir (2005: 5), laporan laba rugi merupakan suatu laporan 

tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan atau 

lembaga selama periode tertentu. Prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan 

dalam penyusunan laporan laba rugi adalah : 
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a. Bagian yang pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan atau lembaga diikuti dengan harga pokok dari barang 

atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. 

b. Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya umum atau administrasi. 

c. Bagian ketiga menunjukan hasil-hasil yang diperoleh dari operasi pokok 

perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terdiri diluar usaha 

pokok perusahaan atau lembaga. 

d. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi yang insidentil sehingga 

akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 12), laporan perubahan modal 

mengikhtisarkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas keuangan dan 

aktivitas investasi dari perusahaan serta menjelaskan perubahan modal selama 

periode tertentu. 

Menurut S. Munawir (2005: 5), laba rugi yang timbul secara insidental 

dapat diklasifikasikan tersendiri dalam laporan-laporan laba rugi atau 

dicantumkan dalam laporan laba yang ditahan atau dalam laporan perubahan 

modal, tergantung pada konsep yang dipakai perusahaan atau lembaga 

 

2.1.1.5 Keterbatasan Laporan Keuangan  

Menurut Darsono dan Ashari (2005:26) mengenai keterbatasan laporan 

keuangan diantaranya, yaitu: 
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1. Laporan keuangan bersifat historis (sejarah) yaitu merupakan laporan 

atas kejadian-kejadian yang telah lewat.  

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan unuk semua pemakai dan 

bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja 

misalnya untuk pajak, bank.  

3. Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakai stelsel timbulnya hak 

dan kewajiban dalam akuntansi dan proses penyusunannya tidak lepas 

dari penggunaan taksiran dan pertimbangan.  

4. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya.  

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

ketidakpastian.  

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya  

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan.  

8. Laporan keuangan sering disajikan terlambat, sehingga informasinya 

kadaluarsa  

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuanifikasikan umumnya diabaikan.  

 

2.1.1.6 Pemakai Laporan Keuangan  

Menurut Dwi Prastowo dkk (2008:3-5) pihak pemakai dari laporan 

keuangan terdiri atas:  

1. Investor  

Para investor dan penasihatnya berkepentingan terhadap risiko yang 

melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukanya. 

investor ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 

Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar deviden.  

2. Kreditor (pemberi pinjaman)  

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo.  

3. Pemasok dan kreditor usaha lainnya  

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan mereka apakah jumlah 

yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha 
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berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek dibanding kreditor.  

4. Shareholders (para pemegang saham)  

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, 

dan penambahan modal untuk business plan selanjutnya.  

5. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan.  

6. Pemerintah  

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistic lainnya.  

7. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya terkait pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka 

juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakuakan 

penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, 

manfaat pension dan kesempatan kerja.  

8. Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk 

jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para 

penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecendrungan (trend) dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 

 

2.1.2 Kebijakan Dividen  

2.1.2.1 Dividen  

Dividen merupakan sumber informasi yang memberikan sinyal kepada 

investor di pasar modal. Dividen yang dibayarkan perusahaan mencerminkan 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan prospek yang baik di masa 

yang akan datang. Pada umumnya investor mempunyai tujuan untuk 
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meningkatkan kesejahteraannya dengan mengharapkan return dalam bentuk 

dividen maupun capital gain.  

 

2.1.2.2 Pengertian Dividen  

Pengertian dividen menurut Rusdin (2006:73) adalah bagian keuntungan 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham.  

Sedangkan dividen menurut Toto Prihadi (2010:231) bahwa:  

“Dividen merupakan bagian laba bersih yang dibagikan kepada pemegang 

saham biasa. Perusahaan secara sadar hanya akan membagikan beberapa 

persen dari laba bersih yang diperoleh sebagai dividen. Apabila tidak 

dibagi maka laba tersebut akan masuk ke dalam saldo laba dan /atau dana 

cadangan”.  

 

Dari penjelasan di atas dividen adalah laba atau keuntungan dari saham 

yang dibagikan kepada pemegang saham bisa berbentuk kas, aktiva lain, surat 

atau bukti lain yang menyatakan hutang perusahaan, dan saham dalam jumlah 

keuntungan sesuai dengan saham yang dimiliki oleh pemilik.  

Adapun tujuan dari pembagian dividen menurut Agus Sartono (2001:7) 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham, karena 

tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham.  

2. Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkannya dividen, 

diharapkan kinerja perusahaan dimata investor bagus dan dapat diakui bahwa 

perusahaan mampu menghadapi gejolak ekonomi dan mampu memberikan 

hasil kepada investor.  

3. Sebagian investor memandang bahwa resiko dividen adalah lebih rendah 

dibanding resiko capital gain.  
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4. Untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan tetap 

yang digunakan untuk keperluan konsumsi.  

 

2.1.2.3 Jenis-Jenis Dividen  

Menurut Wibowo dan Arif (2003:64-67) dividen dapat dibedakan menjadi 

lima jenis yaitu:  

1. Cash Dividend  

2. Property Dividend  

3. Scrip Dividend  

4. Liquidating Dividend  

5. Stock Dividend  

 

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis dividen tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Cash Dividend  

Menurut Wibowo dan Arif (2003:64), cash dividend merupakan distribusi laba 

kepada para pemegang sahan yang berbentuk tunai atau kas. Menurut Suad 

Husnan dan Enny Pujiastuti (2002:339), dividen tunai merupakan dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk kas. Menurut 

Dyckman (2001: 439), dividen tunai, yaitu distribusi laba dalam bentuk kas 

oleh sebuah korporasi kepada pemegang sahamnya. 

2. Property Dividend  

Menurut Wibowo dan Arif (2003:65), property dividend merupakan distribusi 

laba kepada para pemegang saham dalam bentuk asset selain kas, baik itu 

berupa peralatan, real estate atau investasi tergantung dari keputusan dewan 

direksi. Menurut Suad Husnan dan Enny Pujiastuti (2002:339), dividen 

properti merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain 
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kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga lainnya. 

Menurut Dyckman (2001: 439), dividen properti, yaitu dividen dalam bentuk 

aktiva non kas, berupa sekuritas perusahaan lain yang dimiliki perseroan, real 

estate, barang dagang, atau setiap aktiva non kas lainnya. 

3. Scrip Dividend  

Menurut Wibowo dan Arif (2003:66), scrip dividend merupakan distribusi 

laba kepada para pemegang saham oleh perusahaan dengan cara menerbitkan 

surat wesel khusus kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan pada 

waktu yang akan datang ditambah dengan bunga tertentu. Menurut Suad 

Husnan dan Enny Pujiastuti (2002:340), dividen saham merupakan dividen 

yang dibagikan bukan dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk saham 

perusahaan tersebut. Menurut Dyckman (2001: 439), dividen skrip atau wesel, 

yaitu dividen yang diberikan dalam bentuk wesel promes kepada pemegang 

saham dimana kondisi perseroan mengalami kekurangan kas. 

4. Liquidating Dividend  

Menurut Wibowo dan Arif (2003:66), liquidating dividend merupakan 

distribusi laba kepada para pemegang saham yang didasarkan kepada modal 

disetor (paid in capital) bukan didasarkan kepada laba ditahan. Jenis ini jarang 

digunakan, biasanya dibayar ketika perusahaan menurunkan kegiatan 

operasinya secara permanen atau mengakhiri segala urusannya. Menurut Suad 

Husnan dan Enny Pujiastuti (2002:341), dividen likuidasi merupakan dividen 

yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasinya 
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perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai realisasi asset 

perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. 

Menurut Dyckman (2001: 439),  

5. Stock Dividend  

Menurut Wibowo dan Arif (2003:67), stock dividend merupakan distribusi 

laba kepada para pemegang saham daam bentuk saham atau stock. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengkapitalisasikan pendapatan perusahaan sehingga 

tidak ada asset yang diberikan. Menurut Dyckman (2001: 439), dividen 

likuidasi, yaitu pengembalian tambahan modal disetor dan bukan modal 

ditahan. 

Dari kelima jenis dividen tersebut, yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah dividen dalam bentuk tunai (cash dividend). Pembayaran dividen dalam 

bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor daripada dalam bentuk lain, karena 

pembayaran dividen tunai membantu mengurangi ketidakpastian investor dalam 

aktivitas investasinya ke dalam perusahaan.  

 

2.1.2.4 Prosedur Pembayaran Dividen  

Menurut Wibowo dan Arif (2003:64) terdapat tiga tanggal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan pembayaran dividen:  

1. Tanggal pengumuman (date of declaration), merupakan tanggal pada 

saat dewan direksi mengumumkan akan membagi dividen.  

2. Tanggal pencatatan (date of record), merupakan saat (waktu) ketika 

proses administrasi terhadap para pemegang saham yang berhak 

memperoleh dividen.  

3. Tanggal pembayaran (date of payment), merupakan saat perseroan 

membayarkan atau mendistribusikan dividen kepada para pemegang 

saham.  
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Kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen merupakan keputusan 

yang sangat penting. Dalam pembuatan kebijakan ini akan melibatkan dua pihak 

yang mempunyai kepentingan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak 

pemegang saham dan pihak perusahaan sendiri.  

Kebijakan dividen menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang 

menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi 

sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali.  

 

2.1.2.5 Pengertian Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

kputusan pendanaan perusahaan. Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti 

(2004:297), menyatakan: “Kebijakan dividen adalah menyangkut tentang masalah 

penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham”.  

Kemudian Kebijakan dividen menurut Handono Mardiyanto (2009:4) 

sebagai beriku:  

“Kebijakan dividen adalah seluruh kebijakan manajerial yang dilakukan 

untuk menetapkan berapa besar laba bersih yang dibagikan kepada para 

pemegang saham dan berapa besar laba bersih yang tetap ditahan untuk 

cadangan investasi tahun depan. Kebijakan itu tercermin dari besarnya 

perbandingan laba yang dibayarkan sebagai dividen terhadap laba bersih 

(dividend payout).” 

 

Jadi kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang akan diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan 

datang.   
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Pihak manajemen perlu memperhatikan kebijakan dividen yang akan 

diterapkan dalam ragka menarik minat investor untuk menanam modal dalam 

perusahaan dalam bentuk kpemilikan saham.  

 

2.1.2.6 Teori Kebijakan Dividen  

Menurut Agus Sartono (2008:282-290) terdapat beberapa teori kebijakan 

dividen, yaitu:  

1. Teori Dividen adalah tidak relevan  

Modigliani-Miller (MM) berpendapat bahwa di dalam kondisi bahwa 

keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh 

terhadap kemakmuran pemegang saham. Lebih lanjut lagi MM berpendapat 

bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari asset perusahaan. 

Dengan demikian perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Sementara 

itu keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk 

dividen atau akan ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM 

membuktikan pendapatnya secara matematis dengan berbagai asumsi:  

a. Pasar modal yang sempurna dimana semua investor bersikap rasional.  

b. Tidak ada pajak perseorangan dan pajak penghasilan perusahaan.  

c. Tidak ada biaya emisi dan biaya transaksi.  

d. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya modal sendiri 

perusahaan.  

e. Informasi tersedia untuk setiap individu terutama yang menyangkut 

tentang kesempatan investasi.  
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Hal yang penting dari pendapat Modigliani-Miller adalah bahwa pengaruh 

pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan diimbangi 

dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau pemenuhan dana 

yang lain.  

2. Bird-in-the Hand Theory  

Salah satu asumsi dalam pendekatan Modigliani-Miller ini adalah bahwa 

kebijakan dividen tidak mempengaruhi tingkat keuntungan yang disyaratkan 

oleh investor. Sementara itu Myron Gordon dan John Lintner berpendapat 

bahwa akan meningkat sebagai akibat penurunan pembayaran dividen. 

Investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa 

pembayaran dividen daripada menunggu capital gain. Sementara itu MM 

berpendapat dan telah dibuktikan secara matematis bahwa investor merasa 

sama saja apakah menerima dividen saat ini atau menerima capital gain di 

masa datang. Sehingga tingkat keuntungan yang di syaratkantidak dipengaruhi 

oleh kebijakan dividen. Gordon-Lintner beranggapan bahwa investor 

memandang stu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di 

udara. Sementara itu MM berpendapat bahwa tidak semua investor 

berkeinginan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan 

yang sama atau sejenis dengan memiliki resiko yang sama, oleh sebab itu 

tingkat risiko pendapatan mereka di masa datang bukannya ditentukan oleh 

kebijakan dividen, tetapi ditentukan oleh tingkat risiko investasi baru.  
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3. Tax Differential Theory  

Teori ini berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak yang 

lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividend yield yang tinggi. 

Jika capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak 

atas dividen, maka saham yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi 

menjadi lebih menarik. Tetapi sebaliknya jika capital gain dikenakan pajak 

yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain 

menjadi berkurang. Namun demikian pajak atas capital gain masih lebih baik 

dibandingkan dengan pajak atas dividen, karena pajak atas capital gain baru 

dibayar setelah saham dijual sementara pajak atas dividen harus dibayar setiap 

tahun setelah pembayaran dividen. Selain itu periode investasi juga 

mempengaruhi pendapatan investor. Jika investor hanya membeli saham untuk 

jangka waktu satu tahun, maka tidak ada bedanya antara pajak atas capital 

gain dan pajak atas dividen.  

4. Information Content Hypothesis  

Pada teori ini berpendapat berdasarkan kenyataan bahwa manajemen 

cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan 

dibandingkan dengan investor atau pemegang aham, akibatnya investor 

menilai bahwa capital gain lebih beresiko dibanding dengan dividen dalam 

bentuk kas. MM berkesimpulan bahwa reaksi investor terhadap perubahan 

dividen tidak berarti sebagai indikasi bahwa investor lebih menyukai dividen 

dibanding dengan laba tahan. Kenyataan bahwa harga saham berubah 
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mengikuti perubahan dividen semata-mata karena adanya information content 

dalam pengumuman dividen.  

5. Clientile Effects Kepentingan  

Terdapat banyak kelompok investor. Disatu pihak, terdapat investor yang 

lebih menyukai memperoleh pendapatn saat ini dalam bentuk dividen, dipihak 

lain terdapat investor yang lebih menyukai untuk menginvestasikan kembali 

pendapatan mereka karena kelompok investor ini berada dalam tarif pajak 

yang cukup tinggi. Ada dua hal penting dalam pembagian dividen ini. 

Pertama, pembegian dividen tersebut digunakan untuk memberi sinyal ke 

pasar tentang prospek perusahaan. Harapannya adalah bahwa perusahaan 

kemudian dapat menjual obligasinya dengan harga yang lebih baik. Hal 

penting kedua adalah bahwa pembagian dividen itu dimaksudkan untuk 

mengurangi agency conflict antara manajer dengan pemegang saham. 

Pemegang saham tidak ingin manajer mengelola cash flow dalam jumlah yang 

besar. Apabila free cashflow dan laba tersebut dibagi sebagai dividen maka 

manjer terpaksa harus mencari pendanaan dari luar. Hal itu berarti bahwa 

manajer harus siap-siap untuk dievaluasi pihak eksternal dan secara tidak 

langsung akan memperkecil agency conflict.  

 

2.1.2.7 Jenis-jenis Kebijakan Pembayaran Dividen  

Menurut Ridwan dan Inge (2003:391-393) ada tiga jenis kebijakan 

pembayaran dividen, yaitu:  

1. Stable Amount Per Share  
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2. Constan Payout Ratio  

3. Loin Reguler Plus Extra  

Adapun penjelasan mengenai jenis kebijakan pembayaran dividen adalah 

sebagai berikut:  

1. Stable Amount Per Share  

Pada kebijaksanaan ini besarnya dividend per share yang dibayarkan selalu 

stabil dalam jumlah yang relatif tetap setiap tahunnya walaupun terjadi 

fluktuasi dalam earning per share. Dividen stabil ini dipertahankan untuk 

beberapa tahun kemudian apabila ternyata pendapatan perusahaan meningkat 

dan kenaikan pendapatan tersebut permanen barulah besarnya dividend per 

share dinaikkan dan dividen yang sudah dinaikkan ini akan dipertahankan 

untk jangka waktu yang relatif panjang.  

2. Constan Payout Ratio  

Pembayaran dividen merupakan persentase yang tetap dari pendapatan 

perusahaan. Jarang sekali perusahaan menjalankan kebijakan dividen jenis ini 

dimana perusahaan membayarkan dividen dalam persentase yang konstan 

terhadap pendapatan perusahaan berfluktuasi, maka jumlah dividen yang 

dibayarkan juga akan ikut berfluktuasi.  

3. Loin Reguler Plus Extra  

Kebijakan dividen ini merupakan kombinasi antara jenis pertama dan jenis 

kedua. Perusahaan membayarkan dividen tetap yang rendah tetapi ditambah 

dengan pembayran ekstra pada saat tertentu. Dengan cara ini perusahaan dapat 

menghilangkan ketidakpastian bagi investor mengenai pendapatan dividen 
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yang akan diterimanya. Untuk perusahaan yang pendapatannya berfluktuasi 

maka jenis ini merupakan pilihan terbaik.  

 

2.1.2.8 Kebijakan Pemberian Dividen  

Ada beberapa bentuk pemberian dividen secara tunai atau cash dividend 

menurut Sutrisno (2009:268) yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham. Bentuk kebijakan dividen tersebut adalah:  

1. Kebijakan pemberian dividen stabil  

2. Kebijakan dividen yang meningkat  

3. Kebijakan dividen dengan ratio yang konstan  

4. Kebijakan pemberian dividen regular yang rendah ditambah ekstra  

 

Adapun penjelasan mengenai kebijakan pemberian dividen adalah sebagai 

berikut:  

1. Kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen yang stabil 

ini artinya akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu 

tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Dividen stabil 

ini dipertahankan unutk beberapa tahun, dan kemudian bila laba yang 

diperoleh meningkat dan peningkatannya mantap dan stabil, maka dividen 

juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama beberapa 

tahun. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh 

perusahaan, karena beberapa alasan yakni (1) Bisa meningkatkan harga 

saham, sebab dividen yang stabil dan dapat dideteksi dianggap mempunyai 

resiko yang kecil, (2) Bisa memberikan kesan kepada para investor bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang, (3) 
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Akan menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan 

konsumsi, sebab dividen selalu dibayarkan.  

2. Kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan 

membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu 

meningkat dengan pertumbuhan yang stabil.  

3. Kebijakan dividen dengan ratio yang konstan. Kebijakan ini memberikan 

dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh oleh 

perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar dividen yang 

dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila laba kecil dividen yang dibayarkan 

juga kecil. Dasar yang digunakan sering disebut Dividend Payout Ratio.  

4. Kebijakan pemberian dividen regular yang rendah ditambah ekstra. Kebijakan 

pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah 

pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan 

dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu.  

 

2.1.2.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen  

Sebelum perusahaan memutuskan untuk membayar dividen, dalam hal ini 

adalah dividen tunai, maka perlu terlebih dahulu diperhatikan beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen.  

Menurut Fred J. Weston dan Thomas E. Copeland yang diterjemahkan 

oleh Yohanes Lamarto (2006: 98), faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang 

2. Posisi Likuiditas 



 43 

3. Kebutuhan Untuk Melunaskan Hutang 

4. Pembatasan Dalam Perjanjian Hutang 

5. Tingkat Ekspansi Aktiva 

6. Tingkat Laba 

7. Stabilitas Laba 

8. Peluang Ke Pasar Modal 

9. Kendali Perusahaan 

10. Posisi Pemegang Saham Sebagai Pembayar Pajak 

11. Pajak Atas Laba Yang Diakumulasikan Secara Salah 

 

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang 

Undang-undang menentukan bahwa dividen harus dibayarkan dari laba, baik 

laba tahun berjalan maupun laba tahun lalu yang ada pada pos “laba ditahan 

(retained earning) di neraca. Dalam hal ini peraturan pemerintah 

menekankan 3 hal, yaitu: 

a. Peraturan laba bersih, yang menyatakan bahwa dividen dapat dibayar dari 

laba saat ini atau tahun lalu. 

b. Larangan pengurangan modal (capital impairment rule), yang melindungi 

pemberi kredit karena adanya larangan untuk membayar dividen dengan 

mengurangi modal (membayar dividen dengan modal akan berarti 

membagi modal suatu perusahaan dan bukan membagikan laba). 

c. Peraturan kepailitan (insolvency rule), yang menyatakan bahwa 

perusahaan tidak dapat membayar dividen pada saat pailit. Kepailitan yang 

dimaksud disini adalah pailit karena kewajiban lebih besar daripada aktiva. 
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2. Posisi Likuiditas 

Laba ditahan (pada sisi kanan neraca) biasanya diinvestasikan dalam bentuk 

aktiva yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Laba ditahan tahun-

tahun lalu sudah diinvestasikan dalam bentuk pabrik dan peralatan, 

persediaan, dan pada aktiva lainnya, tetapi laba tersebut tidak disimpan dalam 

bentuk kas. Jadi meskipun suatu perusahaan mempunyai catatan mengenai 

laba, perusahaan mungkin tidak dapat membayar tunai dividen karena posisi 

likuiditasnya. Perusahaan yang sedang berkembang, walaupun dengan 

keuntungan yang sangat besar, biasanya mempunyai kebutuhan dana yang 

sangat mendesak. Sehingga dalam hal ini perusahaan dapat memutuskan untuk 

tidak membayar deviden. 

3. Kebutuhan Untuk Melunaskan Hutang 

Apabila perusahaan memilih hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk 

menggantikan jenis pembiayaaan yang lain, perusahaan tersebut menghadapi 

dua pilihan. Perusahaan dapat membayar hutang tersebut pada saat jatuh 

tempo dan menggantikannya dengan jenis surat berharga lainnya, atau 

perusahaan dapat memutuskan untuk melunaskan hutang tersebut. Jika 

keputusannya adalah membayar hutang tersebut, maka biasanya perlu 

dilakukan penahanan laba. Sehingga dividen yang dibagikan menjadi kecil. 

4. Pembatasan Dalam Perjanjian Hutang 

Perjanjian hutang, khususnya apabila merupakan hutang jangka panjang 

seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai. 
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Larangan yang dibuat untuk melindungi kedudukan pemberi pinjaman, biasa 

menyatakan bahwa : 

a. Dividen dimasa yang akan datang hanya dapat dibayar dari laba yang akan 

diperoleh sesudah penandatanganan perjanjian hutang. Jadi dividen tidak 

dapat dibayar dari laba ditahan tahun-tahun lalu. 

b. Dividen tidak dapat dibayarkan apabila modal kerja bersih (aktiva lancar 

dikurangi kewajiban lancar) berada dibawah suatu jumlah yang telah 

ditentukan. Demikian juga, perjanjian saham preferen biasanya 

mengatakan bahwa dividen tunai saham biasa tidak dapat dibayarkan 

kecuali semua dividen saham preferen sudah dibayar. 

5. Tingkat Ekspansi Aktiva 

Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhan untuk 

membiayai ekspansi aktivanya. Kalau kebutuhan dana dimasa depan semakin 

besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba daripada 

membayarkannya. 

6. Tingkat Laba 

Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif 

untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham 

atau digunakan diperusahaan tersebut. 

7. Stabilitas Laba 

Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat 

memperkirakan berapa laba dimasa yang akan datang. Perusahaan seperti ini 

cenderung membayarkan laba dengan persentase yang lebih tinggi daripada 
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perusahaan yang labanya berfluktuasi. Perusahaan yang tidak stabil, tidak 

yakin apakah laba yang diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang dapat 

dicapai, sehingga perusahaan cenderung untuk menahan sebagian besar laba 

saat ini. Dividen yang lebih rendah akan lebih mudah untuk dibayar apabila 

laba menurun pada masa yang akan datang. 

8. Peluang Ke Pasar Modal 

Perusahaan yang besar dan telah berjalan baik, dan mempunyai catatan 

profitabilitas dan stabilitas laba, akan mempunyai akses yang mudah kepasar 

modal dan bersifat coba-coba akan banyak mengandung resiko bagi pemegang 

saham potensial. Kemampuan perusahaan untuk menaikan modalnya atau 

dana pinjaman dari pasar modal akan terbatas, dan perusahaan seperti ini 

harus menahan lebih banyak laba untuk membiayai operasinya. Jadi 

perusahaan yang sudah mapan cenderung untuk memberi tingkat pembayaran 

dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil atau baru. 

9. Kendali Perusahaan 

Variabel penting lainnya adalah pengaruh sumber pembiayaan alternative 

terhadap situasi kendali perusahaan. Sebagai suatu kebijakan, beberapa 

perusahaan melakukan ekspansi hanya sampai pada tingkat penggunaan laba 

internal lainnya saja. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa menghimpun 

dana melalui penjualan tambahan saham biasa akan mengurangi kekuasaan 

kelompok dominant dalam perusahaan. Pada saat yang sama, mengambil 

hutang akan memperbesar resiko naik turunnya laba yang dihadapi pemilik 
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perusahaan saat ini. Pentingnya pembiayaan internal dalam usaha untuk 

mempertahankan kendali perusahaan, akan memperkecil pembayaran dividen. 

10. Posisi Pemegang Saham Sebagai Pembayar Pajak 

Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak sangat mempengaruhi 

keinginan untuk memperoleh dividen. Suatu perusahaan yang dipegang hanya 

oleh beberapa pembayar pajak dalam golongan berpendapatan tinggi, 

cenderung untuk membayar dividen yang rendah. Pemilik memilih untuk 

menempatkan pendapatan mereka dalam bentuk peningkatan modal kerja 

daripada dividen, karena akan terkena pajak penghasilan pribadi yang lebih 

tinggi. Akan tetapi, pemegang saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh 

orang banyak akan memilih pembayaran dividen yang tinggi. 

11. Pajak Atas Laba Yang Diakumulasikan Secara Salah 

Untuk mencegah pemegang saham hanya menggunakan perusahaan sebagai 

suatu “perusahaan penyimpan uang (incorporated pocket book)” yang dapat 

digunakan untuk menghindari tarif penghasilan pribadi yang tinggi, peraturan 

perpajakan perusahaan menentukan suatu pajak tambahan khusus terhadap 

penghasilan yang diakumulasikan secara tidak benar. 

 

2.1.2.10 Kebijakan Dividen Tunai (Cash Dividend)  

Dari berbagai jenis dividen yang ada, dividen tunai adalah jenis yang 

paling umum dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Dalam hal ini, 

dividen tunai adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai (cash). Hal ini dikarenakan 
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pembayaran dividen dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor 

daripada bentuk lain, karena dividen tunai membantu mengurangi ketidakpastian 

dalam aktivitas investasinya ke dalam perusahaan.  

Menurut Sandjaja dan Barlian (2003: 57) bahwa: “Dividen kas atau tunai 

adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham dan memberikan informasi 

tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan datang.” 

Biasanya sebuah korporasi harus memenuhi tiga kondisi terlebih dahulu 

agar dapat membayar dividen tunai yaitu laba ditahan yang mencukupi, kas 

memadai dan tindakan formil dari dewan komisaris.  

Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan diputuskan 

oleh dewan direksi perusahaan. Direksi umumnya mengadakan pertemuan yang 

membahas tentang dividen setiap kuartal atau setengah tahun dimana mereka 

mengevaluasi posisi keuangan periode lalu dan menentukan posisi yang akan 

datang dalam pembagian. Menentukan jumlah dividen yang harus dibayar, 

menentukan tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pembayaran dividen. 

Biasanya investor lebih tertarik dengan dividen yang berupa tunai daripada 

dividen saham. Hal ini dikarenakan para investor beranggapan dividen yang 

diterima dalam bentuk kas lebih menggambarkan seberapa besar return dari 

modal yang mereka tanamkan dan memberikan kepuasan tersendiri.  

Bagi para investor, dividen merupakan hasil yang diperoleh dari saham 

yang dimiliki, selain capital gain yang didapat apabila harga jual saham lebih 

tinggi dibandingkan harga belinya. Dividen tersebut didapat dari perusahaan 
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sebagai kontribusi yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Dalam penelitian ini 

dividen tunai diproksikan dengan menggunkan Dividend Payout Ratio (DPR).  

 

2.1.2.11 Dividend Payout Ratio (DPR)  

Pengertian Dividend Payout Ratio (DPR) menurut Sundjaja dan Inge 

Barlian (2003:391):  

“Dividend Payout Ratio (DPR) mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya, peningkatan hutang akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para 

pemegang saham karena kewajiban tersebut lebih diprioritaskan dari pada 

pembagian dividen”.  

 

Sedangkan menurut Gitman (2000) dalam Lani (2005:72) menyatakan 

sebagai berikut: “Dividend Payout Ratio (DPR) adalah rencana tindakan yang 

harus diikuti dalam membuat keputusan dividen”.  

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan Dividend 

Payout Ratio (DPR) merupakan laba yang diterima oleh para pemegang saham 

dari laba bersih yang didapat oleh perusahaan.  

Dividend Payout Ratio (DPR) yang ditentukan perusahaan untuk 

membayar dividen kepada para pemegang saham setiap tahun dilakukan 

berdasarkan besar kecilnya laba bersih setelah pajak. Jumlah dividen yang 

dibayarkan akan mempengaruhi harga saham atau kesejahteraan para pemegang 

saham.  

Menurut Rumus untuk menghitung Dividend Payout Ratio (DPR) yaitu:  

Dividend Payout Ratio = 
r ShareEarning Pe

er ShareDividend P
 

Sumber: Lukas Setia Atmaja (2008)  
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Sebelum menilai Dividend Payout Ratio, ada baiknya investor mengetahui 

komponen penting yang terdapat di dalamnya, komponen tersebut adalah :  

1. Deviden yang dibagikan (DPS)  

Pengertian Dividen yang dibagikan (DPS) menurut Susan Irawati 

(2006:64) menyatakan bahwa :  

“Dividen yang dibagikan (DPS) adalah besarnya pembagian dividen yang 

akan dibagikan kepada pemegang saham setelah dibandingkan dengan 

rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar”.  

Besarnya dividen yang dibagikan dapat dicari dengan rumus :  

DPS = 
beredaryangsahamlembarJumlah

dibagikanyangdividenTotal
 

Sumber : Susan Irawati (2006:64)  

2. Laba Per Lembar Saham (EPS)  

Pengertian Laba Per Lembar Saham (EPS) menurut Zaki Baridwan 

(2004:443) menyatakan bahwa :  

“Yang dimaksud dengan Laba Per Lembar Saham adalah jumlah 

pendapatan yang diperoleh dalam satu periode tertentu untuk setiap jumlah 

saham yang beredar”.  

Informasi mengenai laba per lembar saham dapat digunakan oleh 

pimpinan perusahaan untuk menentukan dividen yang akan dibagikan. Informasi 

ini juga berguna bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan selain 

itu juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan.  

Perhitungan laba per lembar saham diatur dalam SAK No.56 yang 

menyatakan dua macam laba per lembar saham :  
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a. Laba Per lembar saham dasar, adalah jumlah laba pada suatu periode yang 

tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar dalam periode pelaporan.  

b. Laba per lembar saham dilusian, adalah jumlah laba pada suatu periode yang 

tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan dan 

efek lain yang asumsinya diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa 

yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan.  

Laba per lembar saham (EPS ) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :  

EPS = 
beredaryangsahamlembarJumlah

pajaksetelahbersihLaba
 

Sumber : Zaki Baridwan (2004:450) 

  

2.1.3 Profitability  

2.1.3.1 Pengertian Profitability (Profitabilitas)  

Menurut Bambang Riyanto (2008:35), pengertian profitability 

(profitabilitas) adalah sebagai berikut: “Profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama suatu periode tertentu”.  

Adapun pendapat menurut Agus Sartono (2010:122), menyatakan bahwa: 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:304), mengemukakan bahwa: 

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya”.  
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Dari berbagai pengertian di atas, profitabilitas adalah pengukur 

kemampuan perusahaan atas laba yang dihasilkan dari berbagai aktivitas 

perusahaan melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan.  

 

2.1.3.2 Rasio Profitability (Profitabilitas)  

Rasio profitabilitas menurut Mamduh M Hanafi (2005: 85):  

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melakukan analisis dengan 

mengukur kemampun perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimasa 

yang akan datang dengan mengetahui tingat keuntungan perusahaan. Rasio 

profitabilitas sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan karena 

dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan 

perusahaan dalam jangka pendek atau jangka panjang.” 

 

Kemudian menurut Kasmir (2008:196) menyatakan bahwa: “Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan”.  

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan 

tingkat efesiensi suatu perusahaan.  

Berdasarkan teori-teori di atas tersebut maka dapat disimpulakan bahwa 

rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 
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penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini 

menunjukkkan efisiensi perusahaan.  

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan neraca dan 

laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. 

Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu 

tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan 

tersebut.  

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen 

selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil 

mencapai target yang telah ditentukan mereka dikatakan telah berhasil mencapai 

target untuk periode atau beberapa periode, sebaliknya jika gagal atau tidak 

berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi 

manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki dimana letak 

kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kegagalan 

atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke 

depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru 

terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Rasio Profitabilitas ini 

sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.  

Sama halnya dengan rasio-rasio lain, rasio profitabilitas juga memiliki 

tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, 

tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki 

hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.  
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Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi 

pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:197), yaitu;  

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu;  

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang;  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri;  

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal sendiri;  

7. Dan tujuan lainnya.  

Sementara itu, menurut Kasmir (2012: 198) manfaat yang diperoleh adalah 

untuk;  

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode;  

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;  

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri  

6. Manfaat lainnya.  
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2.1.3.3 Jenis-jenis Rasio Profitability (Profitabilitas)  

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas 

digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu atau untuk beberapa periode.  

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari 

kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan 

semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi 

dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Dalam 

prakteknya, menurut Kasmir (2008: 199) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat 

digunakan adalah:  

1. Profit margin (profit margin on sales)  

2. Return on Assets (ROA)  

3. Return on equity (ROE)  

4. Laba per lembar saham.  

 

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis rasio profitabilitas adalah sebagai 

berikut:  

1. Profit Margin on Sales  

Menurut Kasmir (2008: 199), profit margin on sales atau ratio profit margin 

atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah 

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. 

Rasio ini dikenal juga dengan nama profit margin. Menurut S. Munawir 

(2007:89), “Profit margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan 
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dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan 

penjualannya.” 

Terdapat dua rumusan untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut;  

a. Margin laba kotor  

 Menurut Husein Umar (2000:215), “Margin laba kotor adalah 

kemampuan manajemen untuk meminimalisasi harga pokok penjualan 

dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan perusahaan.” 

Menurut Soemarso S.R (2005 ; 74), ”Laba kotor adalah selisih antara 

penjualan bersih dengan harga pokok penjualan”. 

Profit margin (profit margin on sales)  

= 
Sales

penjualanpokok  Harga -bersih Penjualan 
 

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, 

dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini 

merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.  

b. Margin laba bersih  

Net profit margin (profit margin on sales)  

= 
Sales

 (EAIT)Tax  andInterest After  Earning
  

Menurut Kasmir (2008: 199), margin laba bersih merupakan ukuran 

keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan penjualan.  
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Baik Profit Margin on Sales maupun Net Profit Margin apabila rasionya 

tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi 

pada tingkat penjualan tertentu, sebaliknya kalau rasionya rendah menandakan 

penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang 

terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal 

tersebut. Rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen.  

2. Hasil Pengembalian Assets (Return on Assets)  

Kasmir (2008: 199), rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak 

terhadap jumlah asset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran 

untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang 

dimiliki. Apabila rasio ini tinggi berarti menujukkan adanya efisiensi yang 

dilakukan oleh pihak manejemen.  

Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa:  

“Rasio Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.” 

Demikian juga Syamsudin (2004) mengatakan bahwa:  

“Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi 

rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan.” 

 

Menurut Dwi Prastowo (2008) mengatakan bahwa:  

“Return on Asset (ROA) mengukur tingkat kembalian investasi yang telah 

dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) 

yang dimilikinya.”  
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Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung Return on Assets (ROA) 

adalah:  

Return on Assets (ROA) = 
Asset Total

pajak setelah bersih  Laba
 

3. Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Equity/ROE)  

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal 

sendiri merupakan rasio untuk mengukur lalu bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Kasmir (2008: 199), rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semaki baik. Artinya 

posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.  

Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai 

berikut:  

Return on Equity (ROE) = 
Ekuitas Total

pajaksetelah bersih  Laba
 

Menurut Helfert (2000) menyatakan bahwa:  

“Return on Equity (ROE) menjadi pusat perhatian para pemegang saham 

(stakeholders) karena berkaitan dengan modal saham yang diinvestasikan 

untuk dikelola pihak manajemen. ROE memiliki arti penting untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang saham.” 

 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:305), mengatakan bahwa Return On 

Equity adalah: 

“Rasio Rentabilitas yang menunjukan berapa persen perolehan laba bersih 

bila di ukur dari modal pemilik” 



 59 

4. Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)  

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan 

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan 

bagi pemegang saham.  

 Menurut Sutrisno (2001: 255), laba per lembar saham merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham 

pemilik yang berkaitan erat dengan nilai pasar saham. Selanjutnya menurut 

Charles H. Gibson (2001: 138), “earning per share is earning dividend by 

number of shares of outstanding common stock”. 

Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan 

pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan 

pemegang saham meningkat. Keuntungan bagi pemegang saham adalah 

jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi 

pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, 

dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.  

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:  

Laba Per Lembar Saham = 
Beredar Yang Biasa Saham

Biasa Saham Laba
 

Dari keempat jenis rasio profitabilitas tersebut, yang dipergunakan dalam 

penelitian ini yang ada kaitannya dengan kebijakan dividen adalah return on 

equity (ROE), dikarenakan return on equity (ROE) tersebut berkaitan langsung 

dengan para pemegang saham yang mengharapkan pembagian dividen.  
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2.1.4 Investment Opportunity Set (IOS)  

2.1.4.1 Pengertian Investasi  

Menurut Tendelilin (2010:2) mendefinisikan investasi sebagai berikut: 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

depan.” 

Menurut Sunariyah (2006:4) mengatakan bahwa: “Investasi adalah 

penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang 

akan datang.” 

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa investasi 

adalah penanaman dana yang dilakukuan oleh suatu perusahaan kedalam suatu 

asset dengan harapan memeperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Dilihat 

dari jangka waktunya investasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu investasi jangka 

pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sedangkan dilihat dari jenis aktivanya 

investasi dibedakan kedalam investasi riil dan investasi non riil (aktiva financial).  

Investasi pada aktiva riil misalnya dalam tanah gedung mesin dan 

peralatan-peralatan. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat 

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena 

keputusan investasi menyangkut dana yang digunakaan untuk investasi, jenis 

invetasi yang dilakukan pengembalian investasi dan resiko investasi yang akan 

timbul. Pengembalian keputusan investasi ini mempertimbangkan aliran kas 

keluar (cash out flow) dan aliran kas masuk (cash flow) yang akan diperoleh 
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berkaitan dengan investasi yang akan diambil oleh suatu perusahaan yang akan 

berinvestasi.  

 

2.1.4.2 Tujuan Investasi  

Menurut Tendelilin (2010:5) ada beberapa tujuan alasan seseorang 

melakukan investasi antara lain adalah:  

1. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih layak dimasa yang akan 

datang. Sesorang akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha 

untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar 

tidak berkurang dimasa datang.  

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam 

memilih perusahaan atau objek lain seseorang dapat menghindarkan 

diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena di 

gerogoti oleh inflasi.  

3. Dorongan untuk menghemat pajak bebrapa negara didunia banyak 

melakuakan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi 

dimasyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada 

masyaraat yang melakuakan investasi pada bidang-bidang usaha 

tertentu.  

 

Investasi adalah penanaman dana yang dilakukuan oleh suatu perusahaan 

kedalam suatu asest dengan harapan memeperoleh pendapatan dimasa yang akan 

datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan 

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau sejumlah deviden 

dimasa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait 

dengan investasi tersebut. Nilai suatu perusahaan (value of the firm) adalah 

kombinasi antara nilai aktiva riil (asset in place) dengan pilihan investasi dimasa 

yang akan datang.  
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2.1.4.3 Jenis Investasi  

Terdapat beberapa pendapat mengenai jenis investasi. Menurut Fahmi 

(2006:2) terdapat beberapa jenis investasi, yaitu:  

1. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.  

2. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar.  

3. Investasi properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang 

tidak digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan yang berinvestasi 

atau perusahaan lain dalam grup yang sama dengan perusahaan yang 

berinvestasi.  

4. Investasi dagang adalah investasi yang ditujukan untuk mempermuah 

atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan.  

 

Selain terdapat pendapat lain mengenai jenis investasi. Menurut Sharpe 

dalam Fahmi (2006:3) disebutkan bahwa:  

“Investasi dikenal dalam dua bentuk yaitu, pertama investasi nyata (real 

investment) secara umum melibatkan aset berwujud, seperti tanah, mesin-

mesin atau pabrik. Kedua, investasi keuangan (financial investment) 

melibatkan kontrak tertulis, seperi saham biasa dan obligasi”.  

 

2.1.4.4 Pengertian Investment Opportunity Set (IOS)  

Menurut Hasnawati (2005) bahwa:  

“Investment Opportunity Set merupakan hubungan antara pengeluaran saat 

ini maupun di masa mendatang dengan nilai atau return serta prospek 

sebagai hasil dari keputusan investasi untuk menciptakan nilai 

perusahaan.” 

 

Kemudian Norpratiwi (2007) menyatakan:  

“Investment Opportunity Set menggambarkan tentang luasnya kesempatan 

atau peluang investasi bagi suatu perusahaan, namun sangat tergantung 

pada pilihan expenditure perusahaan untuk kepentingan di masa yang akan 

datang.” 

 

Dengan demikian Investment Opportunity Set merupakan kesempatan 

berinvestasi atau peluang investasi yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki 
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pengaruh terhadap cara pandang manajer, pemilik, kreditur dan investor terhadap 

kemampuan profitabilitas serta prospek pertumbuhan perusahaan. Selain itu, 

Investment Opportunity Set bersifat tidak dapat diobservasi, sehingga perlu dipilih 

suatu proksi yang dapat dihubungkan dengan variabel lain dalam perusahaan.  

 

2.1.4.5 Jenis-jenis Proksi Investment Opportunity Set (IOS)  

Menurut Kallapur dan Trombley (2001) proksi IOS yang digunakan dalam 

bidang akuntansi dan keuangan digolongkan menjdi 3 jenis yaitu:  

1. Proksi IOS berbasis dengan harga  

2. Proksi IOS berbasis pada investasi  

3. Proksi IOS berbasis pada varian  

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis proksi Investment Opportunity 

Set adalah sebagai berikut:  

1. Proksi IOS berbasis dengan harga  

Proksi IOS yang berbasis pada harga merupakan proksi yang menyatakan 

bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga 

pasar. Proksi berdasarkan anggapan yang menyatakan bahwa prospek 

pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dalam harga saham, dan 

perusahaan yang tumbuh memiliki nilai pasar yang lebih tinggi secara relatif 

untuk aktiva yang dimiliki dibandingkan perusahaan yang tumbuh. IOS yang 

didasarkan harga akan berbentuk suatu rasio sebagai ukuran aktiva yang 

dimiliki dan nilai pasar perusahaan.  
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2. Proksi IOS berbasis pada investasi  

Proksi IOS berbasis pada investasi merupakan proksi yang percaya pada 

gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara 

positif dengan nilai IOS suatu perusahaan.  

3. Proksi IOS berbasis pada varian  

Proksi IOS berbasis pada varian merupakan proksi yang mengungkapkan 

bahwa suatu opsi akan menjadi bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran 

untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh seperti variabel return yang 

mendasari peningkatan aktiva.  

 

2.1.4.6 Proksi yang digunakan untuk Mengukur Investment Opportunity Set 

(IOS)  

Menurut Norpratiwi (2007) terdapat 3 proksi untuk mengukur IOS antara 

lain sebagai berikut:  

1. Rasio Market to Book Value of Equity (MVE/BVE)  

2. Earning Per Share / Price ratio (EPS/P)  

3. Capital Asset to Book Value of Asset (CAPBVA)  

Adapun penjelasan mengenai proksi yang digunakan untuk mengukur 

Investment Opportunity Set adalah sebagai berikut:  

1. Rasio Market to Book Value of Equity (MVE/BVE)  

Rasio nilai buku ekuitas terhadap nilai pasar. Chung dan Charoen Wong 

mendefinisikan market to book value of equity (MVE/BVE) dimana:  

MVE/BVE = 
Ekuitas Total

sahampenutupan  harga Xberedar  sahamlembar Jumlah 
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Pemilihan proksi ini karena dapat mencerminkan besarnya return dari 

aktiva yang ada dan investasi yang diharapkan dimasa yang akan datang akan 

melebihi return dari equitas yang diinginkan. Rasio ini dipilih karena 2 alasan, 

alasan yang pertama yaitu karena adanya pendekatan yang berbeda dalam 

mengukur nilai pasar ekuitas dan nilai buku ekuitas yang dihadapi oleh 

perusahaan. Alasan yang kedua yaitu karena futur earning yang perusahaan 

harapkan dan expected growth rate dari earning dan cash flow tersebut diukur 

dengan jumlah growth opportunities.  

2. Earning Per Share / Price ratio (EPS/P)  

Rasio laba per lembar saham terhadap harga saham merupakan ukuran IOS 

yang menggambarkan seberapa besar Earning Power yang dimiliki 

perusahaan. Beaver dan Morse mendefinisikan Earning Per Share dimana:  

EPS/Price = 
saham Harga

sahamlembar per  Laba
 

3. Capital Asset to Book Value of Asset (CAPBVA)  

Rasio pendapatan modal terhadap nilai aset perusahaan.Rasio ini untuk 

menghubungkan adanya aliran tambahan modal saham perusahaan untuk 

aktiva produktif sehingga berpotensi sebagai indikator perusahaan tumbuh. 

Para investor dapat melihat seberapa besar aliran modal tambahan suatu 

perusahaan dengan membagi capital Assest dengan total asset. Semakin besar 

aliran tambahan modal saham, semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

memanfaatkannya sebagai tambahan investasi sehingga perusahaan tersebut 

mempunyai kesempatan untuk dapat tumbuh.  
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CAPBVA = 
Assest  Total

 satu tahun dalam  tetapaktivaPerolehan 
 

Keterangan:  

Tambahan aktiva tetap dalam satu tahun : Dari arus kas investasi  

Total Assest  : Total kekayaan perusahaan .  

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Menurut Sunariyah (2006:4) bahwa: “Investasi adalah penanaman modal 

untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama 

dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.” 

Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun 

seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan 

investasi dimasa depan. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan semua 

kesempatan investasi tersebut akan mengalami pengeluaran yang lebih tinggi 

dibanding nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan investasi merupakan 

nilai sekarang dari pilihan-pilihan untuk membuat perusahaan investasi dimasa 

mendatang.  

Investment Opportunity Set merupakan kesempatan berinvestasi atau 

peluang investasi yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap 

cara pandang manajer, pemilik, kreditur dan investor terhadap kemampuan 

profitabilitas serta prospek pertumbuhan perusahaan. Selain itu, Investment 

Opportunity Set bersifat tidak dapat diobservasi, sehingga perlu dipilih suatu 

proksi yang dapat dihubungkan dengan variabel lain dalam perusahaan.  

Menurut Norpratiwi (2007) bahwa:  
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“Investment Opportunity Set menggambarkan tentang luasnya kesempatan 

atau peluang investasi bagi suatu perusahaan, namun sangat tergantung 

pada pilihan expenditure perusahaan untuk kepentingan di masa yang akan 

datang.” 

 

Kemudian menurut Hasnawati (2005) bahwa:  

“Investment Opportunity Set merupakan hubungan antara pengeluaran saat 

ini maupun di masa mendatang dengan nilai atau return serta prospek 

sebagai hasil dari keputusan investasi untuk menciptakan nilai 

perusahaan.” 

 

Kumpulan kesempatan investasi (IOS) memegang peranan penting dalam 

menentukan strategi perusahaan maupun akuntansi. Riahi-Belkaoui menunjukkan 

bagaimana IOS bisa diperiksa, diukur, dan digunakan untuk memahami berbagai 

keputusan akuntansi dan nonakuntansi yang dilakukan perusahaan. 

Menurut AlNajjar dan Riahi-Belkaoui (2001), kesempatan investasi yang 

dimiliki oleh perusahaan dipengaruhi oleh kelebihan dan keterbatasan yang 

dimiliki perusahaan. Contoh kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan adalah 

profitabilitas, ukuran, dan multinasionalitas. Sedangkan keterbatasan perusahaan 

adalah struktur keuangan/modal perusahaan dan risiko sistematis yang dihadapi 

perusahaan. 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan gambaran hasil operasional perusahaan atas aset 

yang dimilikinya. Tingkat profitabilitas menggambarkan ketersediaan dana 

internal untuk pembiayaan investasi. Dalam pecking order hypothesis disebutkan 

bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan yang berasal dari perusahaan itu 

sendiri (internal financing) seperti laba ditahan (retained earning) dan depresiasi 

dibandingkan external financing baik hutang maupun ekuitas. Jika perusahaan 
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harus menggunakan external financing, maka perusahaan akan memilih sekuritas 

yang paling aman yang dimulai dari hutang yang paling aman, risky debt, 

convertible securities, preffered stock, dan terakhir common stock. Perusahaan 

yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat hutang yang 

lebih rendah karena mereka bisa menahan labanya lebih tinggi untuk melakukan 

investasi sehingga tidak perlu lagi meminjam dana dari luar. Pada saat perusahaan 

memiliki sumber pendanaan internal yang cukup banyak, maka mereka dapat 

menggunakan kesempatan investasi yang dimilikinya dengan tingkat risiko yang 

kecil. Sehingga kemungkinan perusahaan melakukan investasi baru yang 

dimilikinya lebih besar. 

Amir dan Lev (1996), menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami 

penurunan pendapatan dan bahkan kerugian karena pelaksanaan investasi yang 

signifikan akan disertai dengan kenaikan nilai perusahaan dengan cepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh AlNajjar dan Riahi-Belkaoui (2001) 

menunjukkan hubungan positif antara profitabilitas dengan investment 

opportunity set. Dengan kelebihan yang dimiliki perusahaan berupa tingkat 

profitabilitas yang tinggi dapat membuat perusahaan memiliki dana yang lebih 

besar untuk melakukan investasi di masa depan. 

 

2. Ukuran 

Menurut Gaver dan Gaver (1993), perusahaan yang besar dan lebih mapan 

sering memiliki kelebihan dibandingkan perusahaan sejenis dalam menggunakan 

kesempatan yang muncul. Penelitian yang dilakukan Mueller (1986) menunjukkan 
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bukti bahwa perusahaan yang paling profitable adalah perusahaan yang 

memegang posisi dominan dalam pasar di industrinya masing-masing. Perusahaan 

besar juga cenderung lebih giat dalam meningkatkan nilai dari investasi dengan 

membuat differensiasi investasi untuk menciptakan barrier to entry. Contoh 

kegiatan yang dapat dilakukan adalah menciptakan economics of scale, 

differensiasi produk, atau pendaftaran hak paten (Chung dan Charaenwong, 

1991). 

AlNajjar dan Riahi-Belkaoui (2001) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berbanding positif dengan kesempatan tumbuh yang dimilikinya. 

Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar kesempatan investasi 

yang dimilikinya. 

 

3. Multinasionalitas 

Di era globalisasi, batasan wilayah seakan tidak menjadi halangan dalam 

melakukan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dapat lebih mudah 

melakukan kegiatan operasi di luar negeri. Ada beberapa tipe organisasi global, 

yaitu : 

a. Multinational Corporation (MNCs) 

Perusahaan yang melakukan operasi penting di beberapa negara tetapi 

pengelolaan dilakukan berpusat pada negara asal perusahaan tersebut (home 

country). 

b. Transnational Corporation (TNC) 
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Perusahaan yang melakukan operasi penting di lebih dari satu negara dan 

manajemen perusahaan terdesentralisasi di masing-masing negara (local 

country). 

c. Borderless Organization 

Perusahaan yang memiliki struktur manajemen global yang mengeliminasi 

batasan geografis. 

Dalam mencapai tujuan untuk menjadi perusahaan yang beroperasi secara 

global, perusahaan dapat melakukan tiga hal. Ada tiga tahapan bagaimana yang 

menentukan seberapa besar tingkatan perusahaan melakukan bisnis secara global. 



 71 

a. Stage I : Passive Response 

Pada tahap ini, perusahaan menjadi global dengan melakukan kegiatan ekspor 

maupun impor. Ekspor adalah kegiatan memproduksi barang di dalam negeri 

kemudian menjualnya di luar negeri, sedangkan impor adalah menjual produk 

yang buatan luar negeri di dalam negeri. 

b. Stage II : Initial Overt Entry 

Pada tahap ke dua, perusahaan membuat investasi yang lebih besar dengan 

mempekerjakan perwakilan perusahaan atau melakukan perjanjian dengan 

pabrik di luar negeri untuk memproduksi produk di negara tersebut. 

c. Stage III : Established International Operations 

Tahap ke tiga menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengejar pasar 

global. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan antara lain 

licensing/franchising, strategic alliances, joint venture, dan foreign 

subsidiary. 

1) Licensing merupakan strategi dimana perusahaan manufaktur memberi hak 

kepada perusahaan lain untuk menggunakan merk, teknologi atau 

spesifikasi produk milik perusahaan mereka. Franchising merupakan 

strategi yang sama seperti licensing, tetapi digunakan untuk perusahaan 

jasa. 

2) Strategic alliances merupakan kerjasama antara organisasi dengan 

perusahaan asing, dimana keduanya berbagi sumber daya dan pengetahuan 

dalam mengembangkan produk baru atau membangun fasilitas produksi. 
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3) Joint venture merupakan kerjasama antar perusahaan dimana perusahaan-

perusahaan tersebut setuju untuk membentuk perusahaan baru yang 

terpisah dan independen dari perusahaan induknya untuk mencapai suatu 

tujuan bisnis. 

4) Foreign subsidiary adalah strategi dimana perusahaan melakukan investasi 

langsung di luar negeri dengan membangun fasilitas produksi atau kantor 

yang terpisah dan independen. 

Multinasionalitas mengacu pada “tingkat internasionalisasi” atau 

“diversifikasi geografis/internasional”. Perusahaan yang memiliki kegiatan 

operasi di luar negeri akan memberi kesempatan yang lebih besar untuk 

bertumbuh. Perusahaan bisa memaksimalkan pendapatan dengan beroperasi di 

pasar domestik maupun internasional. 

Menurut Tsetsekos (1991), perusahaan multinasional memiliki banyak 

opsi-opsi yang berharga dan bisa menghasilkan profit yang dapat memperkuat 

nilai perusahaan. Internasionalisasi juga dapat memberikan kemampuan 

penawaran pendanaan (Giavazzi dan Giovannini, 1989) dan ketersediaan dana 

yang lebih baik (Riahi-Belkaoui, 1994;2000). 

Pengertian multinasionalitas sebagai kumpulan opsi dan keuntungan 

arbitrase memberikan kemungkinan hubungan positif dengan investment 

opportunity set. AlNajjar dan Riahi-Belkaoui (2001) menemukan bahwa 

perusahaan dengan tingkat multinasionalitas yang tinggi akan memiliki 

kesempatan investasi yang tinggi juga. 
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4. Struktur Keuangan 

Struktur keuangan menunjukkan kombinasi sumber pendanaan perusahaan 

untuk membiayai aset yang dimilikinya. Struktur keuangan muncul di sisi kanan 

neraca keuangan. Sumber keuangan perusahaan dapat berasal dari hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang dan ekuitas. Hutang jangka pendek (short-term 

liabilities) merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu 

tahun. Hutang jangka pendek bersumber dari hutang dagang, pembayaran yang 

ditunda (accrued expenses), short term notes, dan hutang lainnya. Hutang jangka 

panjang (long-term debt) merupakan hutang yang memiliki waktu jatuh tempo 

lebih dari 1 tahun misalnya obligasi atau hutang bank. Ekuitas merupakan 

investasi pemegang saham (shareholders) dalam perusahaan dan akumulasi laba 

yang ditahan sampai waktu yang tertera dalam neraca keuangan. 

Myers (1977) menjelaskan kesempatan investasi yang dimiliki oleh 

perusahaan sebagai call option yang nilainya tergantung pada kemungkinan pihak 

manajemen akan menggunakan opsi tersebut atau tidak. 

Permasalahan akan muncul apabila perusahaan dengan kesempatan 

investasi memiliki risky debt yang masih harus dilunasi. Jika perusahaan 

menggunakan opsi untuk melaksanakan proyek yang memiliki net present value 

yang positif akan menimbulkan potensi mengurangi nilai yang dimiliki oleh 

shareholder karena debtholder akan memiliki klaim paling pertama atas arus kas 

(cash flow) yang dihasilkan proyek tersebut (shareholder-debtholder conflict). 

Debtholder melihat situasi tersebut sehingga mengenakan biaya kepada 

perusahaan dengan mengharapkan suku bunga yang lebih tinggi. 
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Apabila konflik tersebut tidak diatasi, kemungkinan perusahaan 

menggunakan kesempatan investasi yang dimilikinya akan berkurang dan 

kemudian akan menurunkan nilai perusahaan. Untuk mengontrol masalah 

tersebut, pihak manajemen cenderung melakukan pendanaan dengan 

menggunakan ekuitas daripada hutang. 

Smith dan Watts (1993) melakukan penelitian mengenai investment 

opportunity set dan hubungannya dengan kebijakan pendanaan, deviden, dan 

executive compensation menggunakan data industri dari tahun 1965-1985. 

Konsisten dengan Myers, mereka juga menemukan perusahaan dengan growth 

options yang lebih besar, contohnya perusahaan yang memiliki akses yang lebih 

besar pada proyek-proyek yang memiliki NPV positif, akan mempunyai leverage 

yang lebih kecil. 

Gaver dan Gaver (1993) juga menemukan hubungan negatif yang kuat 

antara leverage dan IOS. Selain itu, penelitian Gul (1999) juga menemukan 

hubungan negatif antara leverage dan IOS di perusahaan-perusahaan Jepang. 

Konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya, AlNajjar dan Riahi-Belkaoui 

(2001) menemukan bahwa leverage berhubungan negatif dengan IOS. 

Pendapat lain dikemukakan Myers dan Majluf (1984). Mereka 

mengasumsikan bahwa manajer perusahaan lebih mengetahui informasi mengenai 

pendapatan perusahaan sekarang (current earning) dan kesempatan investasi yang 

ada dibandingkan investor luar. Mereka juga mengasumsikan bahwa manajer 

bertindak untuk kepentingan shareholder yang sudah ada. Berdasarkan asumsi 

tersebut, mereka berargumen bahwa pada saat perusahaan memiliki kesempatan 
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investasi yang besar, manajer tidak dapat menyampaikan informasi tersebut 

kepada investor luar karena kurang dipercaya. Akibatnya, investor menilai harga 

saham perusahaan di bawah rata-rata dan hanya akan membeli saham perusahaan 

jika harganya turun. Pada kasus tertentu, hal ini akan menyebabkan manajer 

menolak untuk menerima kesempatan investasi yang memiliki NPV positif jika 

mereka harus mengeluarkan ekuitas/saham baru karena akan merugikan 

shareholder yang sudah ada. 

 

5. Risiko Sistematis 

Risiko merupakan penyimpangan, kemungkinan terjadinya perbedaan atas 

apa yang diharapkan. Risiko dapat dibagi menjadi dua yaitu company-unique risk 

(unsystematic risk) dan market risk (systematic risk). Unsystematic risk 

merupakan risiko khusus yang dihadapi oleh tiap-tiap perusahaan, sedangkan 

systematic risk merupakan risiko yang dihadapi oleh seluruh perusahaan dalam 

suatu perekonomian. Contoh risiko sistematis adalah ketidakpastian mengenai 

keadaan ekonomi secara umum seperti GNP, suku bunga, atau inflasi. Kenaikan 

inflasi yang tidak diantisipasi atau tiba-tiba dapat mempengaruhi nilai upah dan 

biaya dari persediaan yang dibeli perusahaan, nilai dari aset yang dimiliki 

perusahaan, dan harga produk yang harus mereka jual. 

Risiko tidak sistematis dapat diminimalisasi dengan melakukan 

diversifikasi. Penurunan risiko dapat terjadi karena volatilitas return saham 

bersifat unik atau berbeda-beda pada tiap-tiap sekuritas. Semakin besar jumlah 

saham dalam portofolio semakin kecil risiko tidak sistematis yang dihadapi oleh 
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investor. Risiko sistematis mempengaruhi semua perusahaan dalam suatu 

perekonomian sehingga risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan melakukan 

diversifikasi. 

Risiko mempengaruhi keputusan investasi (investment decisions) yang 

dilakukan oleh investor, baik investor individu maupun perusahaan. Risiko yang 

dihadapi dalam suatu proyek terdiri dari tiga ukuran : 

a. Project standing alone risk 

Project standing alone risk adalah risiko yang dimiliki suatu proyek Risiko 

dapat didiversifikasi saat perusahaan mengkombinasikan proyek ini dengan 

proyek atau aset lain dalam perusahaan. 

b. Project’s contribution-to-firm risk 

Project’s contribution-to-firm risk adalah jumlah risiko yang dikontribusikan 

suatu proyek terhadap perusahaan secara keseluruhan. Investor individu dapat 

mendiversifikasi risiko ini dengan berinvestasi di beberapa perusahaan 

(membentuk portofolio). 

c. Systematic risk 

Risiko sistematis yang dihadapi perusahaan. Risiko ini tidak dapat 

didiversifikasikan. Sehingga secara teoritis, hanya risiko sistematis yang 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi. 

Risiko yang dihadapi perusahaan tentunya memberi pengaruh terhadap 

perilaku manajer, pemilik, investor, dan kreditor. Risiko yang tinggi dapat 

menyebabkan para investor enggan menanamkan modalnya dalam perusahaan. 

Apabila perusahaan menghadapi risiko sistematis yang cukup berarti, perusahaan 
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juga akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan lebih dalam untuk melakukan 

investasi baru. Berk, Green, dan Naik (1999) mengatakan dengan asumsi arus kas 

yang diharapkan tetap, perusahaan cenderung untuk menerima proyek dengan 

risiko rendah dan menolak proyek dengan risiko tinggi. 

Efek hubungan risiko sistematis dengan pertumbuhan bisa berbeda-beda. 

Menurut Beaver et al. (1970), pertumbuhan dalam arti ekspansi menghasilkan 

hubungan negatif antara growth dan risiko sistematis. Menurut Christie (1989) 

dan Chung dan Charaenwong (1991), pertumbuhan sebagai real option 

menghasilkan hubungan positif antara growth dan risiko sistematis. Sedangkan 

menurut Booth (1981) dan Conine (1983) berpendapat bahwa hubungan antara 

growth dan beta bisa bernilai positif maupun negatif, tergantung dari nilai relatif 

parameter lain dalam model. AlNajjar dan Riahi-Belkaoui (2001) menemukan 

bahwa risiko sistematis berhubungan negatif dengan IOS. 

 

2.2.1 Hubungan Kebijakan Dividen dengan Investment Opportunity Set 

Perusahaan menjual sahamnya di pasar modal berkaitan dengan 

kebutuhannya untuk memperoleh dana dalam rangka mengembangkan usahanya 

agar tetap survive. Disisi lain, investor menginvestasikan dananya di pasar modal 

bertujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dengan mengharapkan return 

yang memuaskan atas investasi yang dilakukannya yaitu berupa dividen, yang 

merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang 

saham dan capital gain yaitu selisih dari jual beli sahan dimana nilai jual saham 

lebih tinggi dari nilai belinya.  
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Keuntungan berdasarkan capital gain mempunyai tingkat risiko yang 

tinggi karena bisa jadi saham-saham yang memberikan keuntungan saat ini 

menjadi saham yang merugi di masa yang akan datang begitu juga sebaliknya. 

Oleh karena itu pembagian keuntungan dalam bentuk dividen tunai merupakan 

suatu bentuk pemecahan masalah dari kekhawatiran ketidakpastian akan masa 

depan bagi investor.  

Dalam hubungannya dengan pendapatan dividen, para investor umumnya 

menginginkan pembagian dividen relatif stabil, karena dengan stabilitas dividen 

dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan dananya ke dalam 

perusahaan. Sementara perusahaan mengharapkan adanya pertumbuhan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan sekaligus memberikan 

kesejahteraan kepada para pemegang saham.  

Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil perusahaan dan 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harga saham perushaan di pasar modal, 

sehingga kebijakan dividen merupakan sebagian dari keputusan investasi. Oleh 

karena itu, dalam hal ini perusahaan dituntut untuk membagikan dividen sebagai 

realisasi dari harapan akan hasil yang diinginkan oleh seorang investor dalam 

menginvestasikan dananya untuk membeli saham itu.  

Kebijakan dividen menurut Handono Mardiyanto (2009:4) sebagai beriku:  

“Kebijakan dividen adalah seluruh kebijakan manajerial yang dilakukan 

untuk menetapkan berapa besar laba bersih yang dibagikan kepada para 

pemegang saham dan berapa besar laba bersih yang tetap ditahan untuk 

cadangan investasi tahun depan. Kebijakan itu tercermin dari besarnya 

perbandingan laba yang dibayarkan sebagai dividen terhadap laba bersih 

(dividend payout).” 
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Sedangkan Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2004:297), 

menyatakan: “Kebijakan dividen adalah menyangkut tentang masalah penggunaan 

laba yang menjadi hak para pemegang saham”.  

Dari berbagai jenis dividen yang ada, dividen tunai adalah jenis yang 

paling umum dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Dimana 

dividen tunai adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai (cash). Hal ini dikarenakan 

pembayaran dividen dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor 

daripada bentuk lain, karena dividen tunai membantu mengurangi ketidakpastian 

dalam aktivitas investasinya ke dalam perusahaan.  

Menurut Sandjaja dan Barlian (2003: 57) menyatakan bahwa: “Dividen 

kas atau tunai adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham dan 

memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan datang.” 

Menurut Agus Sartono (2001: 281),  

Hal penting yang harus diketahui adalah pembayaran dividen cenderung 

akan meningkatkan harga saham dan peningkatan harga saham merupakan 

salah satu hal yang digunakan sebagai indikasi peningkatan nilai 

perusahaan. Sedang di sisi lain, pembayaran dividen yang besar akan 

mengurangi kemampuan perusahaan dalam berinvestasi sehingga 

mengakibatkan penurunan pertumbuhan perusahaan.  

 

Hal ini seakan-akan menimbulkan dua sisi yang saling bertentangan.
 

Untuk itu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membayar dividen tidak terlalu 

besar supaya tidak mengorbankan peluang investasi yang dimiliki.  

Oleh karena itu, adanya Investment Opportunity Set / kesempatan investasi 

yang memberikan keuntungan tinggi bagi perusahaan tidak selalu diartikan 

dividen yang dibayarkan akan kecil atau tidak dibayarkan, tetapi dapat diartikan 
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adanya prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang untuk dapat 

membayar dividen lebih tinggi.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka diketahui kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap Investment Opportunity Set, oleh karena itu penulis 

mengambil hipotesis sebagai berikut: 

H1:Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap Investment Opportunity Set 

 

2.2.2 Hubungan Profitabilitas Dividen dengan Investment Opportunity Set 

Profitability (profitabilitas) merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja 

suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat 

dinilai berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan 

diperbandingkan satu dengan lainnya. Profitabilitas adalah suatu pengukuran dari 

penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan.  

Menurut Bambang Riyanto (2008:35), pengertian profitabilitas adalah 

sebagai berikut: “Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama suatu periode tertentu”. 

Adapun menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:304), mengemukakan 

bahwa: “Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya”.  
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Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi 

suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. 

Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas 

mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh 

dari penjualan dan investasi.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka diketahui profitabilitas berpengaruh 

terhadap Investment Opportunity Set, oleh karena itu penulis mengambil hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Investment Opportunity Set 

 

2.3 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori tersebut maka hipotesis penelitian adalah sebagai 

berikut:  

H1 : Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap Investment Opportunity 

Set 

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Investment Opportunity Set  


