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ABSTRAK 

 

Muhammad Ridha, 2015: Pengaruh Pertumbuhan Laba, Collateralizabel Assets dan 

Free Cash Flow terhadap Kebijakan Deviden pada Perusahaan yang masuk ke dalam 

Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. ; Pembimbing : (1) Yunika 

Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak, (2) Susi Indriani M.Si, Ak. 

   

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah  purposive sampling dan diperoleh 8 

perusahaan dengan total sampel sebanyak 32 perusahaan. Metode penelitian yang 

digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

 

Dari hasil uji t menunjukan bahwa variabel pertumbuhan laba tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan deviden. Hasil tersebut dikarenakan kenaikan laba yang 

didapatkan tahun sekarang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya sehingga pertumbuhan laba tersebut tidak mempengaruhi perusahaan 

dalam mengambil keputusan pembagian deviden. Variabel free cash flow tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan deviden, hal itu dikarenakan free cash flow yang 

dihasilkan pada sampel tersebut mayoritas menghasilkan data yang negatif sehingga 

tidak memberikan pengaruh perusahaan dalam penentuan kebijakan deviden. 

Sedangkan, variabel collateralizable asset  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan deviden, hal ini karena collateralizabel asset yang tinggi 

membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan deviden yang diberikan dan 

mengurangi konflik keagenan antara pihak kreditor dan pihak investor. Sedangkan 

hasil uji F menunjukan bahwa variabel pertumbuhan laba, collateralizable asset dan 

free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden. 

 

 

 

Kata kunci : Pertumbuhan Laba, Collateralizable Asset, Free Cash Flow dan 
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ABSTRAC 

 

Muhammad Ridha, 2015 ; The influence of profit growth, collateralizable assets and 

free cash flow to dividend policy in the index LQ-45 companies listed in Indonesia 

Stock Exchange (IDX) from 2010 to 2013.; Advisors : (1) Yunika Murdayanti, SE, 

M.Si, M.Ak ; (2) Susi Indriani, M.Si., Ak 

 

This research used secondary data, namely financial statements. The technique used 

for sampling is purposive sampling and obtained the total company of 8  firms with 

32 sample total. The method used in this research is multiple linear regressions.  

 

From the analysis T test results showed that the variable profit growth did not affect 

the dividend policy. These results were obtained due to higher current year profit is 

insignificant compared with the previous year so that the earnings growth does not 

affect the company in taking decisions dividend. Variable free cash flow does not 

affect the dividend policy, it is because the free cash flow generated in the sample to 

produce a majority of negative data that does not give effect to the company in 

determining the dividend policy. Meanwhile, asset collateralizable variable positive 

and significant effect to dividend policy, this is due to the high asset collateralizabel 

assist the company in determining the dividend policy provided and reduce the 

agency conflict between the creditors and investors. While the F test results showed 

that the variable profit growth, asset collateralizable free cash flow and significant 

effect on dividend policy. 
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