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ABSTRAK 

 

 

Sri Lestari. Pengaruh Aliran Kas Bebas, Laba Operasional, dan Biaya Modal 

Terhadap  Nilai Pemegang Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

Di BEI. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2013 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aliran kas bebas, laba operasional, 

biaya modal, nilai pemegang saham, dan menguji pengaruh yang terjadi pada aliran 

kas bebas, laba operasional, dan biaya modal terhadap nilai pemegang saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan 

metodologi kuantitatif. Pengamatan dilakukan menggunakan data sekunder, yaitu 

data-data yang diperoleh dari situs resmi BEI. Untuk metode analisis data 

menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil analisis 

yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial seluruh 

variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen, namun terdapat terdapat perbedaaan pada masing-masing variabel 

tersebut. Untuk variabel aliran kas bebas, pengaruh yang dihasilkan terhadap nilai 

pemegang saham tidak signifikan tetapi positif. Pengaruh yang terjadi pada variabel 

laba operasional menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan juga 

positif. Sedangkan untuk variabel biaya modal, pengaruh yang dihasilkan signifikan 

namun negatif. Untuk pengaruh yang dihasilkan secara simultan, variabel-variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

  

Kata kunci: Aliran Kas Bebas, Laba Operasional, Biaya Modal, dan Nilai 

Pemegang Saham 
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ABSTRACT 

 

 

Sri Lestari. The Influence of Free Cash Flow, Operating Profi, and Cost of Capital 

on Shareholder Value of Manufacturing Company Listed in BEI. State University of 

Jakarta, Faculty of Economic. 2013 

 

The research aimed to describe the free cash flow, operating income, cost of 

capital, shareholder value, and examine the effect that occurs in free cash flow, 

operating profit, and the cost of capital to the shareholder value in companies 

listed on the Stock Exchange. The research used a quantitative methodology. 

Observasions were carried out using secondary data, that is data obtained from the 

official website of BEI. The method of data analysis using descriptive statistics, the 

classical assumption, and hypothesis testing. Results of the analysis conducted in 

the research showed that partially all independent variables used have an influence 

on the dependent variable, but there are differences in each of these variables. For 

free cash flow variables, the resulting effect on shareholder value is not significant 

but positive. The influence of difference variables, operating income indicates that 

is significant and also positive. As for the variable cost of capital, influence the 

resulting significant but negative. To the effects produced simultaneously, the 

independent variables used in this research have a significant effect on the 

dependent variable.  

 

Keyword: Free Cash Flow, Operating Profit, Cost of Capital, and Shareholder 

Value 
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