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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laporan Keuangan  

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

James M. Reeve (2009 : 22), mendefinisikan laporan keuangan adalah 

laporan yang menyediakan informasi transaksi yang telah dicatat dan 

dirangkum yang selanjutnya disiapkan bagi pengguna. 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan 

informasi historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan 

melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil 

keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut (M. Sadeli, 2006 : 2). 

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK): Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, 

misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. Di samping itu juga ternasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal: informasi keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). 
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Syafri (2008 : 201) berpendapat bahwa, Laporan Keuangan adalah 

output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang 

menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sabagai salah satu bahan 

dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan 

keuangan juga sebagai pertanggung jawaban atau accountability. Sekaligus 

mengambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. 

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015 : 2) adalah 

sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga. 

Menurut Farid dan Siswanto (2011 : 2) yang dimaksud dengan laporan 

keuangan adalah “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan 

mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat financial”. 
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2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:3), tujuan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut:  

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi nonkeuangan. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang 

ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban 

manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat 

keputusan ekonomi keputusan ini mungkin mencakup misalnya, 

keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam 



10 

 

 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau 

mengganti manajemen. 

Menurut Hanafi (2003 : 69), laporan keuangan adalah informasi yang 

dapat dipakai untuk pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon 

investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan 

akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, 

yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

Ridwan dan Inge (2003 : 68) mendefinisikan bahwa laporan keuangan 

adalah suatu laporan yang mengambarkan hasil dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau 

aktivitas tersebut.  

2.1.3 Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan menurut Dwi Martani, dkk, (2012:33) 

adalah:  

1. Investor  

Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa 

mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau 

menjual saham entitas. 

2. Karyawan  

Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 
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3. Pemberian jaminan  

Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi 

keputusan apakah akan memberikan pinjaman. 

4. Pemasok dan kreditur lain  

Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo.  

5. Pelanggan  

Kemapuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. 

6. Pemerintah  

Menilai bagaimana alokasi sumber daya. 

7. Masyarakat  

Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. 

2.2 Kebijakan Deviden 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Deviden 

Yuliani, dkk (2013) menjelaskan bahwa kebijakan deviden adalah 

suatu kebijakan yang penting dan harus dipertimbangkan matang oleh 

manajemen perusahaan, karena kebijakan deviden akan melibatkan 

kepentingan saham dengan devidennya dan kepentingan perusahaan dengan 

laba ditahannya. 

Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen adalah 

memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode 

akan dibagikan semua atau dibagi sebagian untuk deviden dan sebagian lagi 

dibagi dalam bentuk laba ditahan. (Sutrisno, 2012 : 266)  
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2.2.2 Teori Kebijakan Deviden 

Menurut Navelli dalah Suharli (2006), secara umum kebijakan dividen 

ditempuh perusahaan adalah salah satu dari kebijakan ini, yaitu: 

1. Constant dividen pay out ratio  

Terdapat beberapa cara mengatur dividen pay out ratio yang 

dibagikan secara tetap dalam presentase atau rasio tertentu, yaitu: 

(a) membayar dengan jumlah presentase yang tetap dari pendapatan 

tahunan, (b) menentukan dividen yang akan diberikan dalam 

setahun sama dengan dalam jumlah presentase tetap dari 

keuntungan tahun sebelumnya, dan (c) menentukan proyeksi 

payout ratio untuk jangka waktu panjang. 

2. Stable per share dividend 

Kebijakan yang menetapkan besaran dividen dalam jumlah yang 

tetap. Kebijakan ini menunjukkan perusahaan untuk 

mempertahankan laba yang tinggi. 

Menurut Kamaludin (2011:330), terdapat beberapa teori kebijakan 

deviden, yaitu: 

1. Kebijakan dividen relevan 

a. Kebijakan dividen pendekatan Walter 

Menurut Walter, pembayaran dividen akan optimal ditentukan 

dengan mengubah dividen hingga harga saham per lembar di 

pasar menjadi maksimum. 
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b. Bird in Hand Theory (BIH) 

Menurut Myrton Gordon dan John Linter, biaya ekuitas akan 

turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan, karena para 

investor kurang yakin terhadap capital gains dibandingkan 

seandainya menerima dividen yang lebih pasti. Myrton Gordon 

dan John Linter juga berpendapat bahwa investor jauh lebih 

menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen 

dibandingkan capital gains, karena pendapatan dividen berisiko 

lebih kecil dibandingkan komponen dalam total pengembalian 

yang diharapkan. 

c. Tax Preference Theory (TPT) 

Dasar berpijak teori ini bahwa bagi investor, pendapatan yang 

relevan baginya adalah pendapatan bersih setelah pajak. 

Sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan juga adalah 

pendapatan setelah pajak. Karena dividen dikenakan pajak, 

maka tentunya keuntungan akan lebih rendah sehingga investor 

lebih suka menahan laba mereka ke dalam perusahaan, dapat 

berupa stock dividend. 

2. Kebijakan dividen tidak relevan 

Menurut Modlihani dan Miller (MM), rasio pembayaran dividen 

tidak akan mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Nilai 

perusahaan hanya ditentukan oleh daya laba (earning power), atau 

kebijakan investasi. 
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2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden 

Menurut Sutrisno (2012:267), faktor – faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemegang 

saham antara lain: 

1. Posisi solvabilitas perusahaan 

Apabila perusahaan dalam kondisi insolvensi atau solvabilitasnya 

kurang menguntungkan, biasanya perusahaan tidak membagikan 

laba. Hal ini disebabkan laba yang diperoleh lebih banyak 

digunakan untuk memperbaiki posisi struktur modalnya. 

2. Posisi likuiditas perusahaan 

Apabila perusahaan membayarkan deviden, berarti harus bisa 

menyediakan uang kas yang cukup banyak dan ini akan 

menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang 

kondisi likuiditasnya kurang baik, dividend payout rationya kecil, 

sebab sebagian besar laba digunakan untuk menambah likuiditas. 

Namun, untuk perusahaan yang sudah mapan dengan likuiditas 

yang baik cenderung memberikan dividen lebih besar. 

3. Kebutuhan untuk melunasi hutang 

Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari kreditor berupa 

hutang baik jangka pendek maupun panjang. Hutang – hutang 

tersebut harus segera dibayar kepada pemberi kredit saat jatuh 

tempo. Sehingga perusahaan membutuhkan dana untuk 

membayarnya. Pengalokasian dana untuk membeyar hutang akan 
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mempengaruhi jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada 

pemegang saham. 

4. Rencana perluasan 

Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya 

pertumbuhan perusahaannya. Semakin besar perluasan perusahaan 

akan menyebabkan jumlah dividend payout rationya semakin kecil 

karena kebutuhan dana untuk perluasan perusahaan tersebut bisa 

didapat dari laba ditahan. 

5. Kesempatan investasi 

Semakin terbuka kesempatan investasi, maka semakin kecil 

dividen yang dibayarkan karena dana yang seharusnya digunakan 

untuk membayar dividen kepada pemegang saham digunakan 

untuk memperoleh kesempatan investasi. 

6. Stabilitas pendapatan 

Perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham akan lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang pendapatannya tidak stabil, hal tersebut terjadi 

karena perusahaan dengan pendapatan stabil tidak perlu 

menyediakan kas untuk berjaga – jaga. 

7. Pengawasan terhadap perusahaan 

Terkadang pemilik tidak mau kehilangan kendali terhadap 

perusahaan. Apabila perusahaan mencari sumber dana dari modal 

sendiri, kemungkinan akan masuk investor baru dan tentunya akan 
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mengurangi kekuasaan pemilik lama dalam mengendalikan 

perusahaan. Tetapi apabila dibelanjai dari hutang, resikonya cukup 

besar. Oleh karena itu, perusahaan cenderung tidak membagi 

dividennya agar pengendalian tetap berada di tangannya. 

2.3 Deviden 

2.3.1 Pengertian Deviden 

Menurut Hanafi (2012:362), pengertian deviden adalah kompensasi 

yang diterima pemegang saham di samping capital gains. Sedangkan menurut 

Irawati (2006:3), deviden merupakan bagian dari keuntungan suatu 

perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. 

Menurut Stice et al. (2010:787), “Dividends are distributions to the 

stockholder of a corporation in proportion to the number of shares held by 

the respective owners”. Dividen adalah distribusi kepada pemegang saham 

suatu perusahaan secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki 

oleh masing-masing pemegang saham. 

Menurut Reeve dkk (2010:275), dividen adalah aliran kas yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa deviden merupakan 

keuntungan yang diperoleh pemegang saham yang jumlahnya disesuaikan 

dengan proporsi kepemilikan saham pada perusahaan tersebut. 
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2.3.2 Macam – Macam Deviden 

Menurut Baridwan (2006:434), terdapat beberapa jenis deviden yang 

dibayarkan kepada pemegang saham, yaitu: 

1. Deviden tunai (cash dividend) 

Merupakan bentuk pembayaran deviden yang dibayarkan dalam 

bentuk uang tunai. Besar kecilnya deviden tergantung pada 

kebijakan yang dimiliki perusahaan. 

2. Deviden saham (stock dividend) 

Merupakan deviden yang dibayarkan dalam bentuk saham dan 

merupakan tambahan saham bagi para pemegang saham. 

3. Deviden aktiva selain kas (property dividend) 

Merupakan pembayaran deviden dalam bentuk barang. Aktiva 

yang dibagikan biasanya berbentuk surat berharga perusahaan lain 

yang dimiliki perusahaan tersebut. 

4. Deviden utang (script dividend) 

Timbul apabila laba yang tidak dibagikan saldonya mencukupi 

untuk pembayaran deviden, tetapi saldo kas yang ada tidak 

mencukupi untuk pembagian deviden. Deviden jenis ini juga 

merupakan deviden yang dibayarkan dalam bentuk surat janji 

utang. 

5. Dividen likuidasi (liquidating dividend) 

Merupakan deviden yang sebagian merupakan pengembalian 

modal. Deviden ini tercatat dengan rekening pengembalian modal 
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sebagai akun yang didebit, yang merupakan akun pengurang modal 

saham di neraca. 

2.3.3 Prosedur Pembagian Deviden 

Prosedur pembagian deviden yang dikemukakan oleh Kamaludin 

(2011:340) adalah dengan langkah – langkah berikut ini: 

1. Tanggal deklarasi, merupakan tanggal saat deviden diumumkan oleh 

dewan direksi secara resmi. 

2. Tanggal pencatatan, menunjukkan kapan buku transfer saham ditutup. 

Perusahan mencatat seorang pemeang saham sebagai pemilik pada tanggal 

tertentu dan berhak atas deviden. 

3. Tanggal ex-dividend, merupakan tanggal pada saat hak atas deviden 

periode berjalan tidak lagi menyertai saham tersebut, atau penghilangan ha 

katas deviden. Biasanya penghilagan hak selama jam kerja sebelum 

pencatatan pemegang saham. 

4. Tanggal Pembayaran, merupakan tanggal pada saat perusahaan benar – 

benar mengirim cek deviden kepada setiap pemegang saham. 


