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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, set kesempatan investasi, dan arus kas bebas terhadap
kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI
pada tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling
dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan dan diperoleh 21 perusahaan
yang digunakan sebagai sampel. Model regresi berganda dan statistik deskriptif
digunakan untuk analisis data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, set kesempatan investasi, dan arus kas bebas secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. Kepemilikan
institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Set
kesempatan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang.
Sedangkan, kepemilikan manajerial dan arus kas bebas tidak berpengaruh
terhadap kebijakan hutang. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan angka
0,225 yang mengindikasikan model tersebut mampu menjelaskan pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 22,5%.

Kata kunci : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, set kesempatan
investasi, arus kas bebas, dan kebijakan hutang.



v

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the influence of institutional
ownership, managerial ownership, investment opportunity set, and free cash flow
to debt policy in manufacturing companies listed at Indonesian Stock Exchange
during 2009-2011.

The sample which is used in this research manufacturing companies listed
at Indonesian Stock Exchange on period of 2009-2011. This research is using
purposive sampling method to determine the sample and resulted 21 companies as
research sample. Multiple regression model and statistic descriptive is used to
analysis data.

The result of this research shows that institutional ownership, managerial
ownership, investment opportunity set, and free cash flow are simultaneously
influence to debt policy. The institutional ownership had negative effect to debt
policy. The investment opportunity set had positive effect to debt policy.
Managerial ownership and free cash flow have not influence to debt policy. The
coefficient of determination (R2) is 0,225 which indicates that the model can
explain the influence of independent variables to dependent variable.

Keyword :Institutional ownership, managerial ownership, investment opportunity
set, free cash flow, and debt policy.
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