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ABSTRAK 
 

Setiap perusahaan yang profit motif mempunyai tujuan yang sama yaitu 
menghasilkan laba. Laba yang tinggi tidak mencerminkan hasil kinerja 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba yang merupakan informasasi yang dibutuhkan oleh para investor, pemerintah 
dan pihak lainnya. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dikenal 
sebagai profitabilitas, rasio profitabilitas dalam hubungannya antara laba dengan 
investasi sering disebut dengan rasio rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan 
menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal untuk 
menghasilkan laba dalam periode tertentu. Salah satu teknik dalam menilai tingkat 
rentabilitas perusahaan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Return 
on Investment yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 
menggunakan semua asset yang dimiliki perusahaan. Selain informasi 
profitabilitas (rentabilitas), para pemakai laporan keuangan juga ingin mengetahui 
informasi mengenai kondisi kas perusahaan tersebut, untuk mengetahui 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Pada umumnya pihak-pihak 
yang berkepentingan didalamnya lebih tertarik pada informasi mengenai keadaan 
free cash flow pada laporan arus kas perusahaan. Free cash flow menunjukkan 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari kegiatan aktivitas operasi 
setelah melakukan investasi, pembayaran hutang dan pembayaran deviden.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan 
perusahaan dilihat dari hasil analisis tingkat rentabilitas perusahaan, mengetahui 
free cash flow pada laporan arus kas perusahaan, dan mengetahui bagaimana 
hubungan antara free cash flow pada laporan arus kas perusahaan dengan tingkat 
rentabilitas perusahaan. Penelitian dilakukan pada 30 perusahaan-perusahaan 
manufaktur. Sampel dipilih dengan menggunakan simple random sampling. 
 Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif dengan 
sumber data yang diteliti bersumber dari data yang terdapat di Bursa Efek Jakarta 
dengan periodisasi data penelitian mencakup data tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2005. Data tersebut diperoleh dari www.jsx.co.id. 

Pada tahun 2004 rata-rata rentabilitas perusahaan-perusahaan manufaktur 
tersebut sebesar 3,68 %, dan standar deviasi sebesar 25,93 %. Sedangkan untuk 
tahun 2005 rata-rata rentabilitas sebesar 6,65 % dan standar deviasi sebesar 15,22 
%. Pada tahun 2004 rata-rata free cash flow perusahaan-perusahaan manufaktur 
tersebut sebesar Rp (186,784,094,266), dan standar deviasi sebesar Rp 
604,796,114,506,-. sedangkan secara keseluruhan rata-rata ROI adalah sebesar 5,16 
% dengan standar deviasi sebesar 20,57 %. Pada tahun 2005 rata-rata free cah 
flow sebesar Rp (746,983,940,740), dan standar deviasi sebesar Rp 
2,814,625,832,650,-. Sedangkan rata-rata free cash flow secara keseluruhan adalah 
sebesar  Rp. (466,884,018,000) dengan standar deviasi sebesar Rp. 
1,709,710,974,000,-. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 
menyatakan bahwa hipotesis Ho diterima sehingga hasil pengujian ini dapat 
disimpulkan: “tidak terdapat hubungan yang signifikans antara free cash 
flow pada laporan arus kas dengan rentabilitas perusahaan” 


