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ABSTRAK 
 

       Puspa Indah Nurfitriani, 2013 ; Pengaruh Free Cash Flow, Kebijakan 
Dividen dan Growth Opportunity terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011. 
 
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh free cash flow, 
kebijakan dividen dan growth opportunity terhadap kebijakan hutang.  Penelitian 
ini dilakukan terhadap 15 sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
bursa efek indonesia selama empat tahun yaitu dari tahun 2008-2011.  Penelitian 
ini menggunakan metode regresi analisis berganda dengan uji asumsi klasik 
terlebih dahulu. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa free cash flow dan growth 
opportunity memiliki pengaruh yang positif terhadap kebijakan hutang, sedangkan 
kebijakan dividen memiliki pengaruh yang negatif terhadap kebijakan hutang.  
Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel free cash flow, 
kebijakan dividen dan  growth opportunity mempunyai pengaruh terhadap 
kebijakan hutang. 
 
Kata kunci : free cash flow, kebijakan dividen, growth opportunity, dan kebijakan 
hutang. 
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ABSTRACT 
 
Puspa Indah Nurfitriani, 2013; Effect of Free Cash Flow, Dividend Policy and 
Growth Opportunity on Debt Policy on Manufacturing Companies Listed on the 
Stock Exchange Period 2008-2011. 
 
        This study has the objective to determine the effect of free cash flow, dividend 
policy and growth opportunity to the debt policy. This research was conducted on 
15 samples of the companies listed on stock exchanges Indonesia for four years ie 
from 2008-2011. This study uses multiple regression analysis with classical 
assumption test. 
       These results indicate that free cash flow and growth opportunity has a 
positive influence on debt policy, while the dividend policy has a negative effect 
on debt policy. The results of this study also showed that the variables of free cash 
flow, dividend policy and growth opportunity to have an influence on debt policy. 
 
Keywords: free cash flow, dividend policy, growth opportunity, and debt policies. 
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