Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 10, No. 2, Juli 2021

http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak
ISSN: 2580-510X/ P-ISSN: 2548-9453
ARTICLE INFORMATION
th

Received May 28 2021
th
Accepted November 16 2021
th
Published November 16 2021
DOI:
https://doi.org/10.32639/jiak.
v9i2.864

Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap
Dividen Tunai
(Studi pada Perusahaan Pertambangan Sektor Nonmigas yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)
Indun Maulina
Universitas Singaperbangsa Karawang
email: indunm45@gmail.com

ABSTRAK
Dividen kas atau dividen tunai merupakan golongan dividen yang kerap dibagikan oleh pihak perusahaan,
dalam pembagian keuntungan dividen tunai lebih memberikan kepastian daripada jenis dividen lainnya.
Peran penting dividen tunai bagi pihak investor menyebabkan keperluan laporan keuangan untuk melihat
prospek pendapatan tunai dari bentuk bunga atau dividen, dan penerimaan dari bagian penjualan.
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh
terhadap dividen tunai pada perusahaan pertambangan sektor nonmigas periode 2016-2020. Metode
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil pengujian hipotesis pada
penelitian terdiri dari (1) Laba bersih berpengaruh positif terhadap dividen tunai; (2) Arus kas operasi
tidak berpengaruh positif terhadap dividen tunai.
Kata Kunci: Laba Bersih; Arus Kas Operasi; Dividen Tunai

ABSTRACT
In the distribution of profits, cash dividends provide more certainty than other types of dividends. The
important role of cash dividends for investors causes the need for financial statements to see the
prospects of cash income from dividend or interest, and income from sales. This research the aim is to find
out the influence of net income and operating cash flow to the cash dividends on mining sector companies
listed in Indonesia stock exchange (IDX) 2016-2020 period. The method used in this research is quatitative
methods with descriptive analysis. The result of hypothesis testing in this research consist of (1) Net
income has a positive effect on cash dividends; (2) Operating cash flow has no positive effect on cash
dividends.

Imbas dari melambatnya perekonomian global mengakibatkan harga minyak mentah bumi dan
gas alam meningkat terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi juga
dialami khususnya Indonesia, perekonomian Indonesia pada tahun 2019 lebih rendah
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dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Pada akhir tahun 2019, neraca perdagangan
Indonesia mengalami defisit. Defisit neraca perdagangan terjadi karena menurunnya ekspor
nonmigas lebih besar daripada penurunan nonmigas. Pandemi covid-19 juga menjadi
hambatan bagi perekonomian global dan nasional di tahun 2020. Hal ini, mengakibatkan
perekonomian global turun secara drastis dan beberapa negara mengalami resesi ekonomi.
Pertumbuhan perekonomian nasional tahun 2020 terealisasi sebesar -2,07% lebih rendah
dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,02%. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan penurunan
produksi bijih dan logam timah sejalan dengan penurunan permintaan di pasar global yang
berdampak pada penurunan harga logam timah, (Ramil, 2020).
Hal ini juga terjadi pada subsektor minyak sawit, menurut Gabungan Pengusahan Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI), produksi industry pada semester I-2020 turun sebesar 9% dari produksi
semester I-2019 yang tercatat sebesar 25,88 juta ton. Faktor penurunan produksi merupakan
akibat dari menurunnya harga minyak sawit pada tahun 2018 yang mengakibatkan perawatan
tanaman tidak optimal dan cuaca kering yang berkepanjangan pada tahun 2019. (Saleh, 2020)
Untuk mengurangi kerugian tersebut, pemerintah menggunakan kelapa sawit sebagai program
mengurangi ketergatungan pada impor minyak dengan nama biodiesel. Biodiesel merupakan
salah satu program hilirisasi sawit yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu mandatory
pemakaian biodesel 30% (B30). Program insenstif biodiesel telah menyerap dari sawit sekitar
23,49 juta koiloliter volume tersebut dengan pengurangan greenhouse gass emissions (GHG)
sebesar 34,68 juta ton co2. (Idris, 2021).
Keuntungan merupakan sumber dana yang utama bagi pertumbuhan perusahaan. Makin
besarnya bagian kebutuhan dana yang dipenuhi dengan dana yang berasal dari keuntungan
berarti makin kuatnya posisi finansial dari perusahaan yang bersangkutan dan makin kecil
ketergantungannya kepada sumber dana ekstern, menurut (Riyanto, 2013).
Bagi perusahaan, pembagian dividen digunakan untuk memperkuat posisi keuangan dalam
mencari tambahan dana di pasar modal, hal ini menandakan bahwa dividen sangatlah penting
bagi perusahaan dan investor (Putri & Kurniawan, 2017). Menurunnya laba atau pendapatan
perusahaan akan memengaruhi besar kecilnya pembagian dividen kas kepada para pemilik
saham. Menurut (Masrifah, 2014), laba bersih andal dijadikan suatu indikator kemampuan
perusahaan dalam membayar dividen, karena manejem mendasarkan perhitungan dividen dari
laba bersih secara tetap.
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Pembagian dividen juga bisa dilihat dari posisi likuiditas perusahaan yang ditampilkan dalam
arus kas operasional perusahaan. Laporan arus kas perusahaan mengungkapkan seberapa
besar kapasitas perusahaan ketika memenuhi kewajibannya termasuk dividen tunai. Arus kas
operasi dikatakan baik jika arus kas mengungkapkan adanya fleksibilitas keuangan. Dengan
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Pembagian laba atau dividen dibayarkan apabila perusahaan mencapai keuntungan yang
ditargetkan. Profit yang dibayarkan kepada para pemilik saham adalah ketika perusahaan telah
memenuhi seluruh kewajiban bunga dan pajak. Oleh karena itu, dividen bersumber dari laba
bersih selama satu periode akuntansi. Menurut Kieso dalam (Siregar & Hasanah, 2019) “Net
income is the net result of the company’s performance over a period if time”. Yang memiliki arti
bahwa laba bersih adalah profit dari kinerja perusahaan selama periode tertentu. Keuntungan
bersih dari performa perusahaan adalah profit yang telah dikurangi macam-macam beban
termasuk pajak.
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menggunakan informasi laporan tersebut, maka perusahaan dapat menunjukkan kemampuan
untuk membayar dividen, semakin tinggi nilai arus kas operasi maka semakin tinggi kuantitas
dividen tunai yang dibayarkan oleh perusahaan.
Penelitian ini difokuskan pada sektor non migas. Alasan penelitian diambil sektor ini adalah
pertumbuhan ekonomi global yang mengalami perlambatan pada tahun 2018-2020.
Perlambatan ekonomi tersebut juga berimbas ke perekonomian Indonesia yang diakibatkan
karena menurunnya kinerja ekspor serta meningkatnya impor sehingga terjadi defisit neraca
perdagangan. Permintaan ekspor menurun diakibatkan lambatnya permintaan global dan
menurunnya harga komoditas global. Selain itu, menurunnya harga minya sawit mentah (CPO)
akibat kebijakan anti CPO Unit Eropa, AS dan India sebagai konsumen utama. Terjadinya
perang dagang juga mengakibatkan penurunan impor batubara dari AS ke China.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh laba bersih dan arus kas operasi ketika
membagikan atau membayarkan dividen tunai perusahaan kepada pemegang saham.
Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sektor nonmigas yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 sebagai objek penelitian. Berdasarkan penelitian
terdahulu ditemukan bahwa laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap dividen tunai.
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh berdasarkan penelitian (Sofyaun, 2018) yang
berjudul Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Current Ratio dan Debt to Equity Ratio
Terhadap Dividen Kas Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di BEI periode 20122017, menyimpulkan bahwa laba akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap
dividen kas, sedangkan arus kas operasi meskipun memiliki nilai positif namun tidak
berpengaruh terhadap dividen kas, dan untuk variabel Current ration dan Debt to Equity Ratio
tidak berpengaruh terhadap dividen kas.
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Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis, memberikan
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi keuangan dan
diharapkan menjadi refrensi penjelasan mengenai penelitian tentang pengaruh laba bersih dan
arus kas operasi terhadap dividen tunai. Sedangkan manfaat secara praktis, dapat dijadikan
informasi untuk mengambil keputusan bagi para investor atau pemegang saham ketika
menanamkan modalnya dengan membaca laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan
perubahan ekuitas perusahaan. Sedangkan, bagi pihak perusahaan, dapat dijadikan informasi
untuk menentukan dalam menentukan dalam hal kebijakan dividen.
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ifada & Kusumadewi, 2014) yang berjudul pengaruh
laba bersih, arus kas operasional,Investment Opportunity Set dan Firm Size terhadap Dividen
Kas pada Perusahaan Maunfaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel laba bersih dan arus kas operasional secara
statistik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen kas. Hasil penelitian lain
juga yang dilakukan oleh (Siregar & Hasanah, 2019) dengan judul Pengaruh Laba Bersih dan
Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Kas pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan
Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015. Secara parsial terdapat pengaruh pada
variabel laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas.
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KAJIAN LITERATUR
Laba Bersih
Hongren dalam (Wenas et al., 2017) menjelaskan laba bersih menaksir kesanggupan
perusahaan untuk memperoleh laba dan memberikan penjelasan bagaimana keberhasilan
perusahaan mengelola usahanya. Laba bersih juga mempunyai impak untuk menarik penanam
modal baru yang berkeinginan memperoleh dividen dari hasil operasi yang berhasil di masa
depan.
Arus Kas Operasi
Menurut (Santoso & Sodikin, 2019), arus kas operasional merupakan kelompok kegiatan
dimana kegiatan tersebut merupakan aktivitas penghasilan utama perusahaan dan bukan
aktivitas lain yaitu aktivitas bagian investasi dan bagian pendanaan. Arus kas operasi pada
umumnya adalah mempunyai pengaruh kas dari aktivitas transaksi operasi dan peristiwa
lainnya. Berdasarkan PSAK No.2, dijelaskan bahwa perusahaaan disarankan untuk melaporkan
arus kas bagian operasi dengan menggunakan metode langsung, karena metode ini
menyajikan informasi yang berfungsi dalam memperkirakan arus kas pada masa depan yang
tidak dapat ditunjukan dengan cara metode tidak langsung.
Dividen
Dividen adalah bagian profit yang didistribusikan kepada pemegang saham. Revee dalam
(Wenas et al., 2017) menjelaskan bahwa pembagian pendapatan secara tunai oleh perseroan
kepada para pemilik saham disebut dividen tunai. Walaupun dividen dibagikan berupa bentuk
aset lainnya, dividen tunai merupakan bentuk yang paling umum digunakan. Pembagian akan
mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia untuk perusahaan. Sedangkan menurut (Kieso
et al., 2008), dividen tunai merupakan distribusi laba kepada para pemilik saham dalam bentuk
uang kas. Dividen tunai dapat mengakibatkan pmenurunnya laba karena dividen adalah
komponen dari uang kas perusahaan.
Kerangka Berpikir
Laba
Akuntansi
X1
Dividen Tunai
Y
Arus Kas
Operasi
X2

Gambar 1. Model Penelitian
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Laba Bersih bersih secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen tunai
Pada umumnya, pembagian dari laba bersih sesudah pajak (EAT) dibagikan kepada para
investor dalam bentuk dividen, sebagian lagi diinvestasikan dalam bentuk laba ditahan.
Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka dividen kas yang dibagikan juga
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Perumusan Hipotesis
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semakin tinggi, dan hal sebaliknya juga terjadi ketika rendahnya laba bersih perusahaan akan
mempengaruhi jumlah dividen yang dibagikan.
Menurut penelitian (Isnaeni & Herjdiono, 2015), dengan judul pengaruh laba bersih, arus kas
operai, leverage dan dividen tahun sebelumnya terhadap dividen tunai. Menyimpulkan bahwa
laba bersih memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dividen tunai. Tingkat
kemakmuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah laba yang diperoleh setiap tahunnya. Dari
jumlah laba yan tinggi tersebut dapat digunakan untuk membayar segala kewajiban
perusahaan seperti pembayaran kepada kreditor, pajak kepada pemerintah dan hutang
dividen kepada para pemegang saham yang berhak mendapatkan keuntungan dari penanaman
modalnya tersebut.
Arus Kas Operasi secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap dividen tunai
Menurut (Masrifah, 2014), dengan judul hubungan laba bersih, arus kas operasi dan RUPS
terhadap dividen tunai. Menjelaskan bahwa variabel arus kas operasi menunjukkan pengaruh
positif dan signifikan terhadap dividen tunai. Tanda positif pada koefisien tersebut
menunjukkan bahwa adanya peningkata variabel arus kas operasi akan mengakibatkan
peningkatan jumlah dividen tunai yang dibagikan.
Hal ini didukung dalam PSAK No.2 tahun 2012, dinyatakan bahwa jumlah arus kas yang berasal
dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan kegiatan operasi perusahaan
dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan
operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan
pada sumber pendanaan dari luar.
Laba Bersih dan Arus Kas Operasi secara simultan berpengaruh terhadap dividen tunai
Menurut (Wenas et al., 2017), dengan judul analisis pengaruh arus kas operasi dan laba bersih
terhadap dividen kas. Laba bersih merupakan selisih lebih total penerimaan atas total
pengeluaran. Sendangkan arus kas operasi merupakan kegiatan penghasil utama pendapatan
entitas dan kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan bagian investasi dan pendanaan.
Penerimaan dari penjualan barang atau pemberian jasa merupakan sumber arus kas masuk
utama. Penerimaan kas lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, dan sebagainya.
Sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagangan, membayar
gaji, beban pajak, beban utilitas, sewa dan sebagainya. Jumlah laba yang besar tidak selalu
berarti bahwa perusahaan mampu membagikan dividen tunai karena ketersediaan kas juga
harus memadai. Tetapi pada umumnya, laba bersih dan arus kas bagian operasi merupakan
alat ukur perusahaan ketika membagikan dividen tunai pada para pemegang saham.
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Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif.
Objek penelitian yaitu perusahaan sektor nonmigas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2016-2020. Populasi yang diambil adalah perusahaan pertambangan subsektor minyak
sawit, batubara dan timah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Jumlah
populasi sebanyak 43 perusahaan dan tidak semua populasi akan menjadi objek penelitian.
Sampel dalam penelitian adalah perusahaan pertambangan subsektor minyak sawit, batubara,
dan timah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang membagikan dividen tunai dan
mempublikasikan laporan keuangan selama kurun waktu 2016-2020, sebanyak 11 perusahaan.
Data keuangan tahun 2016-2020 sejumlah 55 laporan keuangan.
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METODE PENELITIAN
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Tabel 1. Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan Sektork Nonmigas yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2016-2020
No
Kode
1
ADRO
2
BYAN
3
DSNG
4
GEMS
5
ITMG
6
MEDC
7
LSIP
8
PALM
9
TINS
10
SGRO
11
SSMS
Sumber: Data diolah, 2020

Nama Emiten
Adaro Energy
Bayan Resources
Dharma Satya Nusantar
Golden Energy Mines
Indo Tambangraya Megah
Medco Energi Internasional
PP London Sumatra Indonesia
Provident Agro
PT Timah
Sampoerna Agro
Sawit Sumbermas Sarana

Metode pengambilan sampel dalam penelitian yaitu dengan menggunakan sampel
nonprobability sampling. Nonprobability Sampling adalah teknik pengumpulan sampel yang
tidak memberikan kesempatan yang sama atau setara bagi setiap bagian populasi untuk
menjadi bagian sampel, dengan memperoleh pendekatan Purposive sampling. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi dan
studi kasus.
Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif dengan data jenis sekunder yaitu
berupa laporan keunagan tahunan Perusahaan pertambangan sektor non migas yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dengan akhir tahun pembukuan pada tanggal 31 desember 2016
sampai dengan tahun 2020.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif
statistik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan variabel independen,
dari satu variabel atau lebih tanpa membandingkan ataupun menghubungkan suatu variabel
dengan variabel lainnya. Metode deskriptif statistik terdiri dari uji asumsi klasik, uji normalitas,
uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
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Untuk bagian uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda yaitu teknik
multivariate yang sering kali digunakan dalam penelitian bisnis, teknik ini menggunakan lebih
dari satu variabel bebas (independen) untuk menjelaskan varian dalam variabel terikat
(dependen). Metode analisis regresi berganda terdiri dari pengujian hipotesis parsial (uji t),
pengujian hipotesis simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi.
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Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Laba Bersih
Menurut (Kasmir, 2015), laba bersih atau net profit adalah laba yang dikurangi oleh biaya-biaya
operasi yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode akuntansi termasuk pajak.
Arus Kas Operasi
Menurut Soufyan (2018), kegiatan operasi adalah kegiatan pendapatan utama perusahaan dan
kegiatan lainnya yang bukan merupakan bagian pendanaan pada akhir tahun. Arus kas operasi
dapat diukur dengan melihat nilai kas bersih dari bagian operasi yang terdapat pada laporan
arus kas.
Dividen Tunai
Menurut Patimah (2017), dividen tunai adalah laba yang dibayarkan kepada para pemilik
saham berdasarkan hasil ketentuan dari rapat umum pemilik saham dalam bentuk tunai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas
Uji normalitas adalah untuk mengidentifikasi apakah suatu data beralokasi normal atau tidak
normal dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang dibantu dengan applikasi
SPSS. Pengujian normalitas data ditabulasikan sebagai berikut:
Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
55
a,b
Normal Parameters
Mean
.0000000
Std. Deviation
93094.62962551
Most Extreme
Absolute
.146
Differences
Positive
.146
Negative
-.091
Test Statistic
.146
Asymp. Sig. (2-tailed)
.005c
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)
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Setelah dilakukan transformasi data, peneliti mendapatkan 4 data yang bernilai ekstrim dan
membuang data tersebut dalam penelitian ini menjadi sebanyak 51 sampel data. Dengan data
baru peneliti menguji kembali, sehingga hasil uji normalitas ditabulasikan dalam tabel berikut
ini.
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Dari hasil uji normalitas yang dilakukan bahwa setiap variabel memiliki nilai Asymtotic
Significanted (2-tailed) sebesar 0,005 maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa data
yang digunakan atau diolah belum berdistribusi normal. Untuk mendapatkan normalitas data,
maka dilakukan proses transformasi data dengan cara membuang data outlier atau yang
disebut dengan data pengganggu.
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Tabel 2 Uji Normalitas Setelah Zscore
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parametersa,b Mean
Std. Deviation
Most Extreme
Absolute
Differences
Positive
Negative
Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)

Unstandardized
Residual
51
.0000000
.50476444
.072
.069
-.072
.072
.200c,d

Berdasarkan tabel Kolmogorv-Smirnov di atas bahwa nilai Asymp.Significant adalah 0,200 yang
berarti data tersebut memiliki nilai Asymp.Sig. > 0,05 dan kesimpulan yang bisa diambil bahwa
data yang dihasilkan dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah modek regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah
multikolinearitas yang harus diatasi. Mengukur multikolinearitas dapat dilakukan
menggunakan nilai VIF yang dihasilkan. Pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Uji Multikolinearitas
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant)
4.549
.116
1
Laba Akuntansi
1.496E-6
.000
.602
Arus Kas Operasi
-2.695E-7
.000
-.178
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)

t
39.296
3.728
-1.100

Sig.
.000
.001
.277

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.593
.593

1.687
1.687
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1. Nilai VIF X1 (Laba Bersih) adalah 1,687 yang artinya berada pada nilai antara 1-10, hal
ini menunjukkan bahwa varibel X1 tidak terjadi multikolinearitas.
2. Nilai VIF untuk X2 (Arus Kas Operasi) adalah 1,687 yang artinya berada pada nilai
antara 1-10, hal ini menunjukkan bahwa varibel X2 tidak terjadi multikolinearitas.
3. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, karena tidak terjadi
kolinearitas yang tinggi antara variabel independen dalam persamaan regresi yang
diperoleh.
4. Fasilitas, sarana, dan prasarana dalam rangka mendukung kemudahan pembayaran
pajak misalnya tempat pembayaran dan fasilitas pembayaran. Untuk saat ini,
masyarakat Lampung dapat membayar pajak PBB-P2 hanya di Bank Lampung. Hal
tersebut dikarenakan hanya Bank Lampung yang tidak membebankan biaya
administrasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak hanya membayar sejumlah pajak
yang harus dibayar.
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel adalah:
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Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengaman lain tetap, disebut
homoskedastisitas, sementara untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas
(Nurhayati dalam (Tias, 2019). Pengujian heteroskedastisitas dibantu dengan bantuan SPSS 22,
dihasilkan output sebagai berikut:

Sumber: SPSS 22, data diolah peneliti (2021)
Gambar 2. Scatterplot
Berdasarkan output scatterplot di atas diketahui bahwa:
1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitaran 0
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas dan dibawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian
menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik tidak berpola.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi
ini.

Berdasarkan hasil tabel 5 di atas menunjukkan bahwa uji autokorelasi diperoleh nilai DurbinWatson sebesar 1,911. Jika dilihat dari tabel Durbin-Watson (3,51) akan diperoleh nilai dU dan
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Tabel 4 Uji Autokorelasi
Adjusted R Std. Error of the
Model
R
R Square
Durbin-Watson
Square
Estimate
1
.508a
.258
.227
.51517
1.911
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)
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Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi muncul pada regresi yang menggunakan data berskala atau time series. Model
yang baik harus bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi yang banyak digunakan adalah
model Durbin-Watson. Dengan ketentuan apabila nilai du < d < 4 – du maka tidak terjadi
autokorelasi (Sujarweni, 2016). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:
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dL adalah 1,6754 dan 1,4273. Maka nilai autokorelasi diantara 1,6754 < 1,911 < 2,3246 itu
berarti menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel dalam penelitian ini.
Uji Regresi Linear Berganda
Uji regresi linear berganda adalah untuk mengukur besarnya pengaruh kuantitatif dari setiap
variabel independen, jika pengaruh dari variabel izinnya dianggap konstan. Hasil uji regresi
linear berganda untuk variabel laba bersih dan arus kas operasi adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Uji Regresi Linear Berganda
Model
Unstandardized
Std.
Coefficients
Coefficients
t
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
4.549
.116
39.296
Laba Akuntansi
1.496E-6
.000
.602
3.728
Arus Kas Operasi
-2.695E-7 .000
-.178
-1.100
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)

Sig.
.000
.001
.277

Dari hasil hasil pengolahan data diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 4.549 + 1.496E-6 LB – 2.695E-7 AKO
Dari hasil persamaan analisis di atas, dapat diketahui:
1. Nilai konstanta (α) adalah 4.549 hal ini berarti jika laba bersih dan arus kas operasi
konstan maka dividen tunai akan tetap bernilai sebesar 4.549.
2. Koefisien X1 untuk variabel laba bersih memiliki hubungan positif terhadap dividen
tunai sebesar 1.496E-6. Hal ini berarti jika kenaikan laba bersih sebesar satu kesatuan
maka dividen tunai akan naik sebesar 1.496E-6. Dan hal sebaliknya, jika laba bersih
turun sebesar satu kesatuan maka dividen tunai akan mengalami penurunan sebesar
1.496E-6 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Variabel X2 untuk variabel arus kas operasi memiliki hubungan negatif terhadap
dividen tunai sebesar -2.695E-7. Hal ini berarti jika setiap pertambahan atau kenaikan
satu kesatuan maka dividen tunai akan menyebabkan penurunan sebesar -2.695E-7.
Dan hal sebaliknya, jika arus kas operasi turun sebesar kesatuan maka dividen tunai
akan mengalami penurunan sebesar -2.695E-7 dengan asumsi variabel lain konstan.
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Tabel 6 Uji Parsial (Uji t)
Unstandardized
Std.
Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
4.549
.116
39.296 .000
Laba Akuntansi
1.496E-6
.000
.602
3.728 .001
Arus Kas Operasi -2.695E-7
.000
-.178
-1.100 .277
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)
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Uji Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent (laba bersih
dan arus kas operasih) terhadap variabel dependent (dividen tunai). Pengujian dilakukan untuk
menjawab hipotesis 1 dan 2 dengan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi α
sebesar 5% dan dengan degree of freedom (df) = n – k dari hasil uji hipotesis parsial (uji t)
diperoleh output sebagai berikut:

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 10, No. 2, Juli 2021

Dengan hasil t tabel pada n=50 dan menggunakan uji 2 sisi dengan tingkat significace 0,05%
diperoleh nilai ttabel (50;0,025) sebesar 2,009. Maka hipotesis adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pengujian nilai thitung > ttabel yaitu, 3,728 > 2,009. Dan nilai significance thitung
sebesar 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Ho tidak diterima dan Ha diterima. Dengan
demikian secara parsial laba bersih berpengaruh terhadap dividen tunai.
Berdasarkan hasil pengujian nilai thitung < ttabel yaitu -1,100 < 2,009. Dan nilai significance thitung
sebesar 0,277 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha tidak diterima. Dengan
demikian secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap dividen tunai.
Uji Simultan (Uji F)
Uji f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama. Untuk mengetahui apakah variabel
berpengaruh dapat diketahui dari uji ANOVA atau uji F dengan tingkat kepercayaan 95%
tingkat signifikansi α sebesar 5% dan dengan degree of freedom (df) = (k-1). Hasil uji hipotesis
simultan (Uji F) diperoleh output sebagai berikut:
Tabel 7 Uji Simultan (Uji F)
Sum of
Mean
Model
df
Squares
Square
1Regression
4.423
2
2.211
Residual
12.739
48
.265
Total
17.162
50
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)

F
8.332

Sig.
.001b

Berdasarkan hasil output pada tabel ANOVA, dapat diketahui nilai Fhitung sebesar 8,332. Adapun
nilai Ftabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan df1= 2 dan df2 = 48 maka Ftabel
didapat F(2;48) = 3,191. Nilai Fhitung dengan Ftabel selanjutnya dibandingkan, sehingga diperoleh
nilai 8,332 > 3,191. Nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Sehingga
Ho tidak diterima dan Ha diterima, hal ini menunjukkan bahwa laba bersih dan arus kas operasi
secara simultan berpengaruh terhadap dividen tunai.
Uji Koefisien Determinasi
uji koefisien determinasi dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu model yang terapkan
dalam menjalankan variabel independennya. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh output
sebagai berikut:
Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi
Model

R

R Square

Adjusted R Square

1
.508a
.258
Sumber: Data Sekunder Diolah (2020)

.227

Std. Error of the
Estimate
.515173
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Berdasarkan hasil output, dapat diketahui bahwa nilai yang didapat untuk R Square sebesar
0,508 atau sebesar 50,8%. Hal ini menandakan bahwa variabel yang diteliti yaitu laba bersih
dan arus kas operasional berpengaruh sebesar 50,8% terhadap dividen tunai sedangkan 49,2%
dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Maulina
PENGARUH LABA BERSIH DAN ARUS KAS OPERASI…

Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Laba Bersih Terhadap Dividen Tunai
Berdasarkan pengujian hipotesis variabel laba bersih dan dividen tunai menandakan bahwa
laba bersih pengaruh terhadap dividen tunai dengan nilai thitung sebesar 2,009 dan signifikansi
sebesar 0,001. Oleh karena nilai thitung positif dan signifikansi yang dihasilkan adalah kurang dari
0,05 maka kesimpulan yang bisa diambil bahwa hipotesis pertama diterima yaitu laba bersih
berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen tunai.
Signifikan positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba bersih yang diperoleh maka
semakin tinggi dividen tunai yang dibagikan oleh suatu perusahaan, begitu juga sebaliknya.
Adanya pengaruh laba bersih terhadap dividen tunai akan mendorong pihak perusahaan dalam
meningkatkan perolehan laba bersih ketika menarik para investor untuk berinvestasi.
Pembagian dividen berupa bentuk kas atau tunai lebih menarik minat investor karena dapat
meminimalisir tingkat ketidakpastian atas modalnya.
Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Dividen Tunai
Berdasarkan pengujian hipotesis variabel arus kas operasi dan dividen tunai menunjukkan
bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap dividen tunai dengan nilai thitung sebsar 1,100 dan signifikansi sebesar 0,277. Oleh karena nilai thitung negative dan signifikansi yang
dihasilkan lebih dari 0,05 maka kesimpulan yang bisa diambil bahwa hipotesis kedua ditolak
yaitu arus kas operasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dividen tunai.
Hal ini berarti ketika arus kas operasi meningkat maka jumlah dividen tunai yang dibagikan
tidak selalu meningkat. Artinya faktor penentu pembayaran jumlah dividen tunai tidak hanya
arus kas, sebagaimana diperkuat dengan nilai R2 sehingga masih ada faktor lain yang
mempengaruhi keputusan jumlah pembayaran dividen. Pada laporan arus kas, kas yang
dihasilkan oleh kegiatan operasi dimaksudkan untuk mengindikasikan kinerja perusahaan
dalam menghasilkan kas. Meski demikian analisis telah menyadari bahwa kas yang diperoleh
suatu kegiatan operasi gagal untuk mempertahankan bahwa perusahaan harus berinvestasi
pada aset tetap baru hanya untuk mempertahankan tingkat operasinya saat ini. Perusahaan
juga harus mempertahankan dividen pada tingkat saat ini untuk memuaskan investor (Kieso et
al., 2008).

SIMPULAN
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Saran
Dalam pengambilan keputusan investasi memperhatikan faktor lain yang tidak diperhitungkan
dalam penelitian ini, karena sekecil apapun pengaruhnya akan memberikan dampak terhadap
dividen tunai.
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Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, variabael yang memiliki pengaruh
terhadap dividen tunai adalah laba bersih. Laba bersih memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap dividen tunai. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya laba bersih merupakan
salah satu hal yang mempengaruhi perubahan nilai dividen tunai. Variabel arus kas operasi
memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap dividen tunai. Hal ini menandakan
bahwa ketika arus kas operasi tinggi maka jumlah pembayaran dividen tunai tidak selalu
meningkat.
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Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel lain yang mempengaruhi dividen
tunai, seperti: Leverage, likuiditas, growth opportunities, firm size, arus kas bebas.
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