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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to figure out the influence of accounting income and 
cash flow from operating activities toward cash dividend at coal and mining industry based on 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period of 2008-2010. This research used purposive 
sampling method in order to determine the amount of sample.  

 According to purposive sampling method, there are only 13 coal and mining companies 
which complied the criteria. The research then followed with classic assumption test to eliminate 
disturbances of multicolinearity, heterokedasticity and autocorletaion which emerge at 
regression equation. This research used multiple regression analysis to analyze data. 

Significance test indicated that common effect is the most appropriate to analyse. The 
result of this research showed significance relationship either partial or simultaneous between 
accounting income and cash flow from operating activities with cash dividend. 

Keywords: Accounting Income, Cash Flow From Operating Activities, Cash Dividend 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham dari suatu perusahaan secara 

proposional sesuai dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik 

(Weygandt, 2005). Menurut Ariyanti (2007) dalam penelitiannya, dividen adalah pendistribusian 

laba secara proporsional kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang 

dimilikinya. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham menunjukan tingkat 

pengembalian atas modal yang ditanamkan kepada perusahaan baik secara langsung atau 

tidak langsung oleh pemegang saham (Ross, 2010). Tujuan dari pembagian dividen adalah 

untuk memaksimumkan pemegang saham atau harga saham dan menunjukan likuiditas 

perusahaan. Dari sisi investor, dividen merupakan motivator untuk menanamkan dana di pasar 

modal. Investor lebih memilih dividen yang berupa kas dibandingkan dengan capital 

gain.Perilaku ini diakui oleh Gordon (1959) dan Litner (1956) sebagai “The bird in the hand 

theory” bahwa satu burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Selain itu 



2 
 

investor juga dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menilai besarnya dividen yang 

dibagikan. 

Pengumuman dividen merupakan salah satu bentuk informasi yang akan direspon oleh 

pasar. Menurut Arifin (1993), pengumuman dividen dan pengunguman laba pada periode 

sebelumnya adalah dua jenis pengumuman yang paling sering digunakan manajer untuk 

menginformasikan prestasi dan prospek perusahaan kepada investor atau calon investor. 

Menurut Aharony dan Swary (1980) mengemukakan bahwa informasi yang diberikan pada saat 

pengumuman dividen lebih berarti daripada pengumuman earning. Bagi para investor, dividen 

merupakan hasil yang diperoleh dari saham yang dimiliki. Dari sisi emiten kebijakan dividen 

sangat penting bagi mereka, apakah sebagai keuntungan perusahaan akan lebih banyak 

digunakan untuk membayar dividen dibanding retain earning atau sebaliknya. Dalam penetapan 

kebijakan mengenai pembagian dividen, faktor yang menjadi pertimbangan manajemen adalah 

besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode.  

 Atmaja (1994) menyatakan bahwa perusahaan membayar dividen tunai dengan kas, 

maka perusahaan harus memiliki kas tersedia. Hermi (2004) menyatakan bahwa untuk 

membayar dividen suatu perusahaan harus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

alokasi laba untuk dividen atau untuk laba ditahan.  Ada faktor utama yang harus 

dipertimbangkan, misalnya ketersediaan kas, karena walaupun perusahaan memperoleh laba 

namun jika uang kas tidak mencukupi maka ada kemungkinan perusahaan memilih menahan 

laba tersebut untuk diinvestasikan kembali bukan diberikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen. 

Laba akuntansi menurut Subramanyam dan Wild (2009:112) ditentukan berdasarkan 

konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi sangat merefleksikan aspek laba ekonomi 

maupun laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung 

seperti kedua laba lainnya. Laba akuntansi adalah laba dari kaca mata perekayasa 

akuntansi atau kesatuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara 

objektif dan terandalkan. Laba akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba 

yang didapat dari selisih hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-

biaya operasi laba dan pajak perusahaan. 

Alternatif lain yang dapat digunakan sebagai prediktor dividen adalah dengan 

menggunakan laporan arus kas (Rosmita, 2001). Laporan arus kas melaporkan kas masuk, kas 

keluar dan perubahan dari kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, kegiatan investasi dan 

kegiatan pendanaan dalam periode dihasilkan dari kegiatan operasi, kegiatan investasi dan 

kegiatan pendanaan dalam periode tertentu. Laporan ini menyediakan informasi mengenai 
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kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi, mempertahankan dan 

memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen.  

Atas dasar permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul : “Analisis Pengaruh Antara Laba Akuntansi Dan Arus Kas 
Operasi Terhadap Dividen Tunai pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2008 – 2010”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang hendak diteliti dalam 

penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut : 

1. Apakah laba akuntansi berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap dividen 

tunai pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2008-2010? 

2. Apakah arus kas aktivitas operasi berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap 

dividen tunai pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2008-

2010? 

3. Apakah laba akuntansi dan arus kas operasi berpengaruh signifikan positif secara 

simultan terhadap dividen tunai pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI 

pada tahun 2008-2010? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi secara parsial terhadap dividen tunai pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010. 

2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas dari aktivitas operasi terhadap dividen tunai pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010. 

1.4. Pembatasan Masalah 
 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti pada :  

1. Objek yang diteliti adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010 dengan kriteria tertentu. 

2. Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. 

3. Perusahaan pertambangan tersebut telah membayar dividen pada tahun 2008-2010. 
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II. LANDASAN TEORI 
2.1. Laporan Keuangan 

Informasi akuntansi keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan yang digunakan oleh para pemakainya sesuai dengan kepentingan masing-

masing. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No.1 (2009) merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan yang lengkap dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, 

sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian intergral dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang sebenarnya merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan 

akuntansi dalam satu kesatuan. Proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti 

transaksi yang terjadi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut 

harus dilaksanakan menurut cara tertentu yang lazim dan berterima umum serta sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan. 

 

2.2. Konsep Laba 
Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 

berguna bagi investor sebagai dasar dalam membuat prediksi mengenai kinerja suatu 

perusahaan. Kemunculan pelaporan laba sebagai dasar bagi investor dalam mengambil 

keputusan telah dikelola dengan sangat baik selama ini dan pelaporan laba membantu ekonomi 

masayarakat dalam banyak bidang (Schroeder, 2011). Menurut Alexander dalam Schroeder 

(2011), kegunaan dari  pelaporan laba (income reporting) adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu dasar dari bentuk utama dari perpajakan (taxation). 

2. Dalam public report, sebagai alat pengukur dari kesuksesan perusahaan dalam 

menjalankan operasi nya. 

3. Sebagai salah satu kriteria dalam menentukan ketersediaan dividen. 

4. Sebagai rate-regulating authorities untuk menginvestigasi apakah rate yang digunakan 

perusahan adalah wajar dan beralasan. 

5. Sebagai petunjuk bagi lembaga Trustee yang bertugas dalam hal mendistribusikan laba. 

6. Sebagai petunjuk kepada manajemen dari suatu perusahaan dalam melaksanakan 

kegiatannya. 

Penentuan laba  juga sangat penting karena nilai dari suatu perusahaan sangat 

berkaitan pada pendapatan masa kini (current) dan yang akan datang (future) dari perusahaan 
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itu sendiri. FASB (financial accounting standards board) telah mengindikasikan bahwa tujuan 

dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi pengguna laporan 

keuangan, yang akan membantu mereka dalam menentukan jumlah, waktu dan ketidak-pastian 

dari masa depan arus kas. Bagaimanapun, FASB telah menegaskan bahwa informasi 

mengenai pendapatan perusahaan menyediakan indikator yang lebih baik dari pada  informasi 

yang didapat dari laporan arus kas. 

 

2.3. Laba Akuntansi 
Kinerja akuntansi dari suatu perusahaan dapat diukur dengan laba akuntansi dan total 

arus kas. Belkaoui (2006:480) menyatakan bahwa “Laba akuntansi secara operasional 

didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari 

transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya historis”. Dalam metode historical cost 

(biaya historis) laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dan akhir periode yang 

masing-masing diukur dengan biaya historis, sehingga hasilnya akan sama dengan laba yang 

dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya. 
Menurut pengertian akuntansi konvensional dinyatakan bahwa laba akuntansi adalah 

perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisir yang dihasilkan dari transaksi dalam suatu 

periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya (Muqodim,2006:111). Suwardjono 

(2010:457) mendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian 

secara struktural atau sintaktik karena laba tidak didefinisi secara terpisah dari pengertian 

pendapatan dan biaya. Pengertian laba yangg dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini 

adalah laba yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. Di dalam 

laba akuntansi terdapat berbagai komponen yaitu kombinasi beberapa komponen pokok seperti 

laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba sesudah pajak. Sehingga dalam 

menentukan besar laba akuntansi investor dapat melihat dari perhitungan laba setelah pajak. 

 

2.4. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas melaporkan kas masuk, kas keluar dan perubahan dari kas yang 

dihasilkan dari kegiatan operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan dalam periode 

dihasilkan dari kegiatan operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan dalam periode 

tertentu (Kieso et al.,2011:1242). Laporan ini menyediakan informasi mengenai kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas 

operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen. Laporan arus kas 

adalah salah satu laporan keuangan dasar. Laporan ini berguna bagi manajer dalam 
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mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam merencanakan aktivitas investasi serta pendanaan 

di masa depan. Laporan ini juga berguna bagi para investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya 

dalam menilai potensi laba perusahaan. Selain itu, laporan ini juga menyediakan dasar untuk 

menilai kemampuan perusahaan membayar utangnya yang jatuh tempo. 
 
2.5. Arus Kas Operasi 

Arus kas operasi adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Arus 

kas dari aktivitas ini adalah akibat dari transaksi atau peristiwa yang efeknya ikut 

dipertimbangkan dalam penentuan laba rugi operasi (operating income). Oleh karena itu, 

penerimaan kas dari penjualan barang dan atau jasa akan merupakan bagian terpenting dari 

arus kas masuk bagi perusahaan pada umumnya. Pos-pos yang berhubungan adalah laporan 

laba rugi, aktiva operasi lancar dan kewajiban operasi lancar. 

 

2.6. Agency Theory 
Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuaidengan 

kepentingannya masing-masing. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi 

sebagai suatu kontrak yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang (principal) yang 

menggunakan orang lain untuk melakukanbeberapa jasa untuk kepentingan principal dengan 

cara mendelegasikan beberapaotoritas pengambilan keputusan kepada agent. 
Perbedaan dalam halpreferensi mengenai kompensasi dan keuntungan juga timbul 

ketika principal tidak dapat memonitor tindakan agent. Sulitnya memonitor atau kurang 

transparansinya proses pengambilan keputusan oleh agent menyebabkan principal tidak 

mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agent, oleh karena itu, principal tidak 

pernah dapat merasa yakin bagaimana sebenarnya kinerja agent. Hal ini sangat beralasan 

sekali karena pada umumnya pemilik memiliki welfare motives yang bersifat jangka panjang, 

sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung 

memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan sustainability keuntungan 

dalam jangka panjang 

 

2.7. Kebijakan Dividen 
Semua keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh perusahaan selama berusaha 

dalam satu periode tersebut dilaporkan oleh direksi kepada para pemegang saham dalam suatu 

rapat pemegang saham. Kebijakan pembagian dividen adalah suatu keputusan untuk 

menentukan berapa besar bagian laba akan dibagikan kepada para pemegang saham dan 
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akan ditahan dalam perusahaan selanjutnya diinvestasikan kembali. Kebijakan pembagian 

dividen tergantung pada keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).  

 

Ada beberapa pandangan dasar mengenai kebijakan dividen dari sebuah perusahaan. 

Keown (2009) mengungkapkan bahwa terdapat tiga pandangan dasar, yaitu : 

1. Irrelevance theory 

Menurut Modigliani dan Miller (1961) dalam Hartati (1997), dividen tidak mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Modigliani dan Miller menyatakan bahwa dividen 

adalah tidak relevan, selanjutnya nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari 

asset perusahaan. Sementara itu keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan 

dalam bentuk dividen atau akan ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Argumentasi Modigliani dan Miller bahwa kebijakan dividen tidak relevan/berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan adalah sebagai berikut : 

• Adanya perfect capital dan money market, investor yang rasional, tidak ada 

biaya transaksi, informasi sempurna dan likuid artinya perpindahan dari saham 

ke money tidak menjadi masalah. 

• Tidak ada pajak terhadap bunga, capital gain maupun dividen 

• Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah-ubah. 

2. Bird in the hand theory 

Sementara itu, menurut Gordon dan Litner (1956) investor tidak melihat dividen dan 

capital gain sebagai hal yang sama. Dividen merupakan hal yang pasti, sedangkan 

capital gain mempunyai risiko (ketidakpastian), sehingga investor lebih suka dividen 

daripada kenaikan nilai modal (capital gain) yang akan dihasilkan dari laba yang ditahan. 

Dengan demikian manajemen lebih baik membagi dividen yang besar dari pada ditahan 

untuk investasi. 

Pendapat Gordon dan Litner tersebut oleh Modigliani dan Miller (1961) diberi nama bird 

in the hand fallacy. Gordon dan Litner beranggapan investor memandang bahwa satu 

burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Sementara Modigliani 

dan Miller berpendapat bahwa tidak semua investor berkepentingan untuk 

menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama dengan memiliki 

risiko yang sama. Oleh sebab itu, tingkat risiko pendapatan mereka di masa yang akan 

datang bukannya ditentukan oleh dividen payout ratio tetapi ditentukan oleh tingkat 

risiko investasi baru. 
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3. Tax preference theory 

 Menurut Litzenberger dan Ramaswami (1986) orang lebih menyukai capital gain 

daripada dividen. Hal ini disebabkan ada perbedaan pajak atas capital gain dengan 

dividen. Pajak atas capital gain menurut Litzenberger dan Ramaswami lebih rendah jika 

dibandingkan dengan pajak dividen. Oleh karena itu teori ini lebih situasional. 

 

2.8.  Cash Dividend 
Dividen yang paling umum dibagikan perusahaan adalah bentuk kas. Yang perlu 

diperhatikan pimpinan perusahaan sebelum membuat pengumuman adanya dividen kas adalah 

apakah jumlah kas yang ada mencukupi untuk pembagian dividen tersebut. Robert Ang (1997) 

menyatakan bahwa dividen tunai (cash dividend) merupakan dividen yang dibayarkan dalam 

bentuk uang tunai. Sedangkan dividen saham (stock dividend) merupakan dividen yang di 

bayarkan dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu. Sawidji Widoadmodjo (1996) juga 

menyatakan bahwa dividen adalah bagian laba yang diberikan emiten kepada para pemegang 

saham, baik dalam bentuk dividen tunai dan dividen saham. 

 

2.9. Rerangka Pemikiran 
Ada beberapa alternatif pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Salah 

satunya dengan melakukan penerbitan dan penjualan saham ke publik, dengan cara tersebut 

investor dapat menanamkan dananya ke perusahaan, yaitu dengan cara membeli sahamnya. 

Dengan kepemilikan saham perusahaan, investor berhak mendapat imbal hasil. Dan salah satu 

imbal hasil yang didapat berbentuk dividen. Dividen yang paling umum dibagikan adalah dividen 

kas. Distribusi dari laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang sahamnya, biasadisebut 

dengan dividen. Perusahaan harus mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

alokasi laba untuk dividen atau untuk laba ditahan. Faktor utama yang dipertimbangkan untuk 

menentukan pembayaran dividen adalah tersedianya kas untuk membayar dividen, yang 

tercermin dalam laba yang diperoleh tahun berjalan dan laporan arus kas khususnya dari 

kegiatan operasi. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari laba akuntansi 

dan arus kas dari kegiatan operasi terhadap dividen tunai pada perusahaan yang bergerak 

dalam industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2010. 

Hubungan antara variabel independen dan dependen dapat ditunjukkan melalui gambar berikut 

ini : 
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 Sumber : Olahan Penulis 

 
2.10. Hipotesis 

H1 : Laba Akuntansi berpengaruh positif terhadap Dividen Tunai. 

H2 : Arus Kas Operasi berpengaruh positif terhadap Dividen Tunai. 

 H3 : Laba Akuntansi dan Arus Kas Operasi berpengaruh positif terhadap Dividen Tunai. 
 

II. Metodologi Penelitian 
3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008 sampai 2010. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria 

tertentu. 

3.2. Model Penelitian 
 Dalam menentukan model dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis data yang menggunakan analisis 

regresi berganda ini menggunakan model yaitu : 

DIVi,t+1 = α + β1 NIi,t + β2 CFO i,t + εi,t 

 

DIV :  Dividen tunai 

NI : Laba akuntansi 

CFO : Arus kas dari kegiatan operasi 

α :  Koefisien konstanta 

β1 – β2: Koefisien variabel bebas 

ε : Variabel residual (error term) 

 

 

Laba Akuntansi (X1) 

Arus Kas Operasi (X2) 

Dividen 

Tunai 

(Y) 
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3.3. Identifikasi Variabel 
 Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan pada bab satu, maka variabel–

variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel dimana faktor keberadaannya 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah Dividen 

Tunai (Y). 

2. Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya. Variabel tersebut terdiri atas : 

a. Laba akuntansi (X1) 

b. Arus kas dari aktivitas operasi (X2) 

 

3.4. Metode Analisis Data 
3.4.1. Uji Asumsi Klasik 
3.4.1.1.  Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa uji untuk 

mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan formulasi hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data terdistribusi normal 

 Ha : Data tidak terdistribusi normal 

 Jika nilai Sig.(p) yang diperoleh lebih besar dari dari α = 5%, maka menerima H0 yang 

artinya data berdistribusi normal. 

3.4.1.2.  Uji Multikolinearitas 
 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas dimana dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya (Ghozali, 

2009). Dalam penelitian ini umtuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dengan 

menguji nilai variace inflation factor (VIF) antar variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar 

variabel independen, jika nilai variace inflation factor (VIF) lebih dari 5 maka penulis menduga 

terjadi gejala multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila nilai variace inflation factor 

(VIF) kurang dari 5, maka diduga tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model (Santoso, 

2001).  
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3.4.1.3.  Uji Autokorelasi 
 Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa menggunakan uji Breusch-Godfrey atau 

LM Test. Kriteria dari uji Breusch-Godfrey adalah sebagai berikut : 

 

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. χ2 > 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. χ2 ≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam model ini adalah: 

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model 

Ha : terdapat masalah autokorelasi dalam model 

3.4.1.4. Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat 

probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu: 

Ho : Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Ha : Ada gejala heteroskedastisitas 

 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

Teknik pendeteksian mengenai gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan berbagai 

cara  salah satunya yaitu dengan menggunakan metode white dimana jika  hasil perkalian r-

squared data dikalikan dengan jumlah data > nilai kritis tabel dengan derajat bebas jumlah 

variabel bebas atau jumlah koefisien regresi diluar intercept, maka dapat diputuskan bahwa 

tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas (Nachrowi dan Usman, 2006). 
 
3.4.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 
 Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model common effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 
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Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (common) tanpa variabel 

dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar 

perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F 

hitung < F tabel atau probabilitas dari cross section F > 0,05, maka terima Ho yang 

artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di 

Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji 

Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random Effect  vs Fixed effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

 Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan 

model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least 

Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Square 

(GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode 

OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi 

keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi 

tersebut. Apabila Chi Square hitung <Chi Square tabel, maka H0 diterima yang artinya 

menggunakan model random effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Hausman 

saja. 

 
3.4.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 
 Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut : 

1. H01 : Laba Akuntansi secara parsial tidak mempunyai pengaruh positif terhadap 

Dividen Tunai. 

2. Ha1 : Laba Akuntansi secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap Dividen 

Tunai. 

3. H02 : Arus Kas Operasi secara parsial tidak mempunyai pengaruh positif terhadap 

Dividen Tunai. 

4. Ha2 : Arus Kas Operasi secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap Dividen 

Tunai. 
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III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil Statistik Deskriptif 

 DIV LA AKO 

Mean 501.327.824.056 
 

2.012.294.470.672 
 

1.622.848.855.810 
 

Median 180.192.000.000 
 

604.307.088.000 
 

373.262.752.000 
 

Maximum 3.575.782.155.327 
 

11.022.093.000.000 
 

9.545.180.246.741 
 

Minimum 437.399.428 
 

3.400.120.000 
 

1.533.540.825 
 

Std.Dev 811.160.540.085 
 

3.068.773.590.648 
 

2.498.841.892.245 
 

          Sumber : Olahan Penulis 

a. Dividen 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel dividen tunai (DIV) dari 

keseluruhan sampel perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan selama 

periode 2008-2010 adalah sebesar Rp 501.327.824.056 dengan nilai standard deviasi 

sebesar Rp 811.160.540.085. Dividen terbesar adalah sebesar Rp 3.575.782.155.327 

dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara pada tahun 2010, sedangkan dividen terkecil 

adalah sebesar Rp 437.399.428 dimiliki oleh PT Indika Energy pada tahun 2008. 

b. Laba Akuntansi 

Nilai rata-rata variabel laba akuntansi (LABA) menunjukan nilai sebesar Rp 

2.012.294.470.672 dengan nilai standard deviasi sebesar Rp 3.068.773.590.648. Nilai 

laba terbesar yaitu Rp 11.022.093.000.000 dimiliki oleh PT Bumi Resources pada tahun 

2008, sedangkan laba terkecil dimiliki oleh PT Indo Tambang Raya Megah pada tahun 

2008 sebesar Rp 3.400.120.000. 

c. Arus Kas Operasi 

Variabel arus kas operasi (CFO) dari keseluruhan sampel perusahaan menunjukan nilai 

rata-rata sebesar Rp 1.622.848.855.810 dengan standard deviasi sebesar Rp 

2.498.841.892.245. Nilai arus kas operasi terbesar yaitu Rp 9.545.180.246.741 dimiliki 

oleh PT Perusahaan Gas Negara pada tahun 2010, sedangkan yang terkecil dimiliki 

oleh PT Indika Energy pada tahun 2010 sebesar Rp 1.533.540.825. 
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4.2. Uji Asumsi Klasik 
4.2.1. Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas 
Variabel Sig.(p) Keputusan 

Laba Akuntansi 0.677 Normal 

Arus Kas Operasi 0.330 Normal 

Dividen Tunai 0.257 Normal 
              Sumber: Pengolahan Data 

 Berdasarkan uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai Sig.(p) dari variabel Laba Akuntansi, 

Arus Kas Operasi dan Dividen Tunai > 0.05 maka terima Ho artinya residual data terdistribusi 

normal. 

 

4.2.2. Uji Multikolinearitas 
 Dari hasil uji multikolinearitas , dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk laba akuntansi dan 

arus kas operasi adalah sebesar 4.280. Karena nilai VIF kurang dari 5,  maka dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
   Sumber : Pengolahan Data 

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 
Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.337758     Prob. F(2,34) 0.7157 

Obs*R-squared 0.759762     Prob. Chi-Square(2) 0.6839 

     
                 Sumber : Pengolahan Data 

Coefficientsa

.234 4.280

.234 4.280
Laba Akuntans i
Arus Kas Operasi

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent  Variable: Dividena. 
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 Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey, nilai signifikansi dari chi-square yaitu 0.6839 

berada di atas 0.05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ho dalam pengujian autokorelasi 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari masalah 

autokorelasi. 

4.2.4. Uji Heterokedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.365573     Prob. F(5,33) 0.2624 

Obs*R-squared 6.685941     Prob. Chi-Square(5) 0.2451 

Scaled explained SS 7.355878     Prob. Chi-Square(5) 0.1955 

     
                   Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel 4.8, nilai signifikansi dari chi square diatas 0.05, yaitu sebesar 

0.2451. Nilai tersebut menunjukan bahwa Ho dari pengujian heterokedastisitas diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini telah terbebas dari 

masalah heterokedastisitas. 

4.3. Analisis Linear Berganda 
 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bab Metodologi Penelitian, pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Jumlah sampel 

keseluruhan selama tiga tahun adalah 39 sampel. Model regresi berganda dalam penelitian ini 

menggunakan model Common Effect berdasarkan uji Chow dengan persamaan sebagai 

berikut: 

LNDIV = – 0.752763 + 0.498057LNLABA + 0.480709LNCFO 

 

4.4. Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) 
 Nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 0.804686 mengindikasikan 

bahwa variabel bebas yaitu laba akuntansi dan arus kas dari aktivitas operasi mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap dividen tunai atau variabel terikat sebesar 80.4686%, 

sisanya sebesar 19.95314% merupakan faktor lain yang mempengaruhi dividen tunai atau 

variabel terikat yang tidak diuji dalam penelitian. 
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4.5. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T) 
1. Laba Akuntansi 

Dari hasil uji t (parsial) dapat dilihat bahwa variabel laba akuntansi memiliki nilai 

signifikan < 0.05 yaitu 0.0042, dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, laba akuntansi 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap dividen tunai pada perusahaan 

pertambangan periode 2008-2010. 

2. Arus Kas Operasi 
Dari hasil uji t (parsial) dapat dilihat bahwa variabel arus kas operasi memiliki nilai 

signifikan < 0.05 yaitu 0.0026, dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, arus kas operasi 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap dividen tunai pada perusahaan 

pertambangan periode 2008-2010. 

 

4.6. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F) 
 Berdasarkan hasil uji F (simultan) yang diolah penulis, Hasil perhitungan nilai 

probabilitas yang dapat dilihat pada kolom signifikansinya yaitu sebesar 0.000000. Hal ini 

menunjukkan nilai probabilitas F lebih rendah dari taraf uji penelitian sebesar 0.05 pada tingkat 

keyakinan 95%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau 

secara simultan variabel bebas yaitu laba akuntansi dan arus kas operasi, mampu 

mempengaruhi variabel terikat yaitu dividen tunai secara signifikan. 

4.7. Analisi dan Pembahasan 
4.7.1. Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Dividen Tunai 
 Laba akuntansi adalah salah satu indikator kinerja keuangan perusahaan yang paling 

sering digunakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, laba akuntansi secara signifikan 

dapat mempengaruhi dividen tunai pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2010. Variabel tersebut adalah variabel laba akuntansi. Hasil uji hipotesis secara 

parsial, variabel laba akuntansi (LABA) memiliki nilai p value sebesar 0.0042 yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi sebesar 5%. Artinya, Ho1 ditolak yang mengindikasikan laba akuntansi 

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap dividen tunai secara parsial pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010.  

 Hasil dari pengujian penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Murtanto 

dan Febby (2004) yang menggunakan sampel perusahaan yang bergerak di bidang industri 
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barang konsumsi selama periode 1999-2001 dan menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap dividen tunai secara parsial. 

4.7.2. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Tunai 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini, variabel arus kas 

operasi (CFO) memiliki nilai p value sebesar 0.0026 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Artinya, Ho1 ditolak yang mengindikasikan arus kas operasi memiliki pengaruh 

yang signifikan positif terhadap dividen tunai secara parsial pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Selain itu, arus kas operasi mempunyai hubungan 

yang positif dengan dividen tunai. Hal ini disebabkan karena ketersediaan kas perusahaaan dari 

kegiatan operasi merupakan salah satu indikator kemampuan perusahaan dalam membayarkan 

dividen dalam bentuk tunai kepada investor. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rosmita (2001) yang 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan menyatakan bahwa arus kas operasi 

memiliki pengaruh yang siginifikan positif terhadap dividen tunai secara parsial. 

 
4.8. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh laba akuntansi dan 

arus kas operasi terhadap dividen tunai perusahaan, memiliki hasil yang berguna bagi pihak 

manajerial. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel laba akuntansi 

dan arus kas operasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pembayaran dividen 

dalam bentuk tunai oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2008-

2010. Peningkatan kas dari laba yang diperoleh akan meningkatkan kemungkinan perusahaan 

untuk membayarkan dividen dalam bentuk tunai pada tahun berjalan. Oleh karena itu, investor 

dapat menggunakan informasi laba akuntansi sebagai salah satu indikator dalam memprediksi 

jumlah dividen yang akan diterimanya. Sedangkan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan 

yang bernilai positif merupakan suatu sinyal baik bagi para investor, karena dapat diartikan 

bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas untuk membiayai kegiatan perusahaan termasuk 

pembagian dividen tunai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan kas dari aktivitas 

operasi merupakan salah satu indikator kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen 

dalam bentuk tunai kepada investor. Dengan kata lain, penelitian ini menjelaskan bahwa laba 

akuntansi dan arus kas dari kegiatan operasi yang dihasilkan perusahaan memiliki pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap pembayaran dividen dalam bentuk tunai. Semakin besar laba 

akuntansi dan arus kas dari kegiatan operasi perusahaan, maka akan semakin meningkat pula 

dividen dalam bentuk tunai yang diterima oleh investor. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel laba akuntansi memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial 

terhadap dividen tunai perusahaan pertambangan di BEI periode 2008-2010. Nilai laba 

akuntansi yang tinggi menandakan perusahaan mampu menghasilkan laba setiap tahun 

yang meningkat dan mencerminkan kondisi kinerja keuangan yang baik sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan dividen tunai. 

2. Variabel arus kas operasi memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial 

terhadap dividen tunai perusahaan pertambangan di BEI periode 2008-2010. Hal ini 

dapat menunjukan bahwa variabel ini tbisa menjadi pertimbangan bagi investor untuk 

memprediksi dividen tunai yang akan diterima. Investor dapat memanfaatkan informasi 

arus kas operasi secara efektif dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

investasi. 

5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Investor dan calon investor dapat mempertimbangkan variabel laba akuntansi dan 

arus kas operasi sebagai hal yang dapat mempengaruhi dalam keputusan berinvestasi, 

karena kedua variabel tersebut dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap dividen yang akan dibayarkan setahun sesudah tahun berjalan secara parsial 

dan simultan. 

2. Bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan laba akuntansi dengan cara seperti 

meningkatkan pendapatan dan meminimalkan biaya-biaya operasional perusahaan 

secara lebih baik agar dividen yang dibayarkan akan meningkat seiring meningkatnya 

angka laba yang diperoleh. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian sejenis dengan 

menggunakan variabel independen lainnya seperti total arus, laba permanen, laba 

ekonomi maupun variabel independen yang sifatnya kualitatif seperti business plan 

perusahaan. Selain itu, dapat juga mengganti variabel dependen dari penelitian ini yaitu 

dividen tunai dengan jenis dividen lain seperti dividen saham, dividen properti, maupun 

dividen likuidasi. 
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