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Abstrak 
 

 Dampak dari adanya krisis ekonomi adalah manajemen mencari dana dari pihak 

luar untuk menutup biaya operasi yang membengkak. Sebagai akibatnya rasio leverage 

perusahaan selama krisis pada umumnya mengalami peningkatan yang signifikan. 

Perusahaan dengan leverage ratio yang rendah memiliki risiko rugi yang lebih kecil jika 

kondisi ekonomi sedang menurun, tetapi juga memiliki hasil pengembalian yang lebih 

rendah jika kondisi ekonomi membaik, demikian pula sebaliknya. Kenaikan derajat 

ketidakpastian sebagai akibat dari tingginya financial leverage dipandang sebagai risiko 

oleh investor yang pada akhirnya memperoleh respon negatif dari pasar. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

secara simultan free cash flow, dividend yield, insider ownership dan firm size terhadap 

kebijakan hutang perusahaan otomotif dan menguji pengaruh secara parsial  free cash 

flow, dividend yield, insider ownership dan firm size terhadap kebijakan hutang 

perusahaan otomotif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif 

yang go publik di BEI sampai dengan tahun 2006 yang berjumlah 20 perusahaan. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria adalah sampel 

merupakan perusahaan otomotif yang telah go publik dan secara konsisten masih go 

publik tahun 2003-2006. Ketersediaan data dari perusahaan sampel, baik data harga 

saham maupun laporan keuangan.  
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Dari kriteria diatas maka diperoleh sampel sebesar 19 perusahaan. Sedangkan alat uji 

yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS 1.0. 

Setelah dilakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, maka diperoleh simpulan 

terdapat pengaruh secara simultan variabel free cash flow, dividend yield, insider 

ownership dan firm size berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan otomotif 

yang go public di BEI. Nilai koefisien determinasi (R2) adalah 14,8 % perubahan 

kebijakan hutang perusahaan otomotif yang go public di BEI dapat dijelaskan oleh 

variabel free cash flow, dividend yield, insider ownership dan firm size secara bersama-

sama sisanya 85,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

(faktor galat). Secara parsial variabel free cash flow berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan hutang perusahaan otomotif yang go public di BEI, variabel dividend 

yield berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

otomotif yang go public di BEI, variabel insider ownership berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan otomotif yang go public di BEI, 

variabel firm size berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan 

otomotif yang go public di BEI. 

 

 

Keywords:  Free cash flow, Dividend yield, Insider ownership, Firm size dan Kebijakan 

hutang 
 

 

 
 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS PENGARUH FREE CASH FLOW.... SUGIHARTO , EKO 


	SUGIHARTO , EKO 
	Pembimbing : Drs. Edi Subyakto, Msi., Ak.



