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ABSTRAK

Christanto. Pengaruh Arus Kas Bebas, Keputusan Pendanaan, Profitabilitas dan
Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Pemegang Saham. Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. 2017
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari arus kas bebas, keputusan
pendanaan, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai pemegang
saham perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode
2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data sekunder
berupa laporan-laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi BEI. Peneliti
menggunakan analisis faktor untuk menyederhanakan sejumlah variabel tertentu,
kemudian melakukan uji statistika deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji
heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas) dan uji hipotesis.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 sampel yang
berasal dari 28 perusahaan. Hasil pengujian yang dilakukan peneliti membuktikan
bahwa keempat variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap
nilai pemegang saham. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa arus kas bebas dan
profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai pemegang
saham, sementara keputusan pendanaan dan pertumbuhan perusahaan tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai pemegang saham.
Kata kunci: Arus Kas Bebas, Keputusan Pendanaan, Profitabilitas, Pertumbuhan
Perusahaan dan Nilai Pemegang Saham
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ABSTRACT

Christanto. The Influence of Free Cash Flow, Financing Decision, Profitability
and Company Growth to Shareholder Value. Faculty of Economics. State
University of Jakarta. 2017
The research aimed to test the influence of free cash flow, financing decision,
profitability and company growth to the shareholder value of manufacturing
company listed on BEI between 2014 until 2016. This research uses quantitative
method, with secondary data in the form of financial report obtained from the
official website of BEI. Researcher uses factor analysis to simplify certain
variables, afterwards proceed to do descriptive stastistics, the classical
assumption test (normality test, heteroskedasticity test, autocorrelation test, and
multicolinierity test) and hypothesis testing.The samples used in this research are
84 samples from 28 company. The result of the test shows that all four
independent variabel has influence simultaneously to the shareholder value.
Partial test result shows that free cash flow and profitability have a significant
positive influence to the shareholder value, meanwhile financing decision and
company growth don’t have significant influence to the shareholder value.
Keywords: Free Cash Flow, Financing Decision, Profitability, Company Growth
and Shareholder Value
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