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ABSTRAK 

 

 

Rini Dian Sari, 2012; Pengaruh Free Cash Flow dan Profitabilitas Terhadap 
Investment Opportunity Set pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh free cash flow 
terhadap investment opportunity set, 2) mengetahui pengaruh profitabilitas 
terhadap investment opportunity set, 3) mengetahui pengaruh free cash flow dan 
profitabilitas secara simultan terhadap investment opportunity set. Data dalam 
penelitian ini diambil dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama tiga tahun untuk periode 2009 sampai dengan 2011. Penelitian 
ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel untuk penelitian ini terdiri 
dari 39 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proksi yang 
digunakan untuk Investment Opportunity Set dalam penelitian ini yaitu Rasio 
market to book value of asset (MVABVA). Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan 
program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 16 dengan 
pendekatan regresi linier berganda.  
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Free cash flow 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investment opportunity set, 2) 
Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investment 
opportunity set, 3) Free cash flow dan profitabilitas secara simultan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap investment opportunity set. 
 
Kata kunci : Free cash flow, Profitabilitas dan Investment opportunity set. 
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ABSTRACT 

 

Rini Dian Sari, 2012; The Influence of Free Cash Flow and Profitability 
toward Investment opportunity set on Company listed in Indonesian Stock 
Exchange. 

 

The purposes of this research are 1) to know the influence of the free cash 
flow toward investment opportunity set, 2) to know the influence of the 
profitability toward investment opportunity set, and 3) to know the influence of the 
free cash flow and profitability toward investment opportunity set. Data in this 
research are taken from companies listed in Indonesian Stock Exchange over 
three years for period 2009 until 2011. This research used the purposive sampling 
method. The sample of this research consists of 39 companies that meet the 
criteria. Proxies are used to Investment Opportunity Set in this research is market 
to book value ratio of assets (MVABVA). The method of data analysis in this 
research is the method of statistical analysis with using Statistical Product and 
Service Solution (SPSS) program version 16 with multiple linear regression 
approach. 

 

The results of this research indicate that : 1) Free cash flow has significant 
influence toward investment opportunity set 2) Profitability has significant 
influence toward investment opportunity set and 3) Free cash flow and 
profitability have significant influence simultaneously toward investment 
opportunity set. 

 

Keywords : Free cash flow, Profitability and Investment opportunity set. 
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