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Abstrak
Free cash flow merupakan penyediaan kas untuk pembiayaan operasional berupa hutang lancar.
Arus kas bebas atas aktifitas operasional dikurangi pengeluaran modal akan dimanfaatkan untuk
operasional sekarang. Profitabiltas merupakan hasil akhir bersih yang bermanfaat sebagai alat
ukur menghasilkan laba
Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah profitabilitas dan hutang berpengaruh free cash
flow. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas hutang
berpengaruh terhadap free cash flow. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk
menjawab permasalah yang ada dengan menggunakan riset lapangan dan kepustakaan. Riset
lapangan berupa laporan keuangan pada CV. Permai Lestari Medan selama tahun 10 tahun 2009
– 2018. Data yang digunakan adalah sekunder ditentuk Free cash flow sebagai variabel dependen
dan profitabilitas (ROI) dan hutang (DER) sebagai variabel independen yang dioleh
menggunakan software SPSS (Statistica Product and Service Solution.
Nilai krelasi Pearson Coreation menunjukkan angka -454 antara CFC, ROI dan DER
terdapat hubungan yang negatif. Nilai signifikansi 0,094 menunjukkan hubungan korelasi
antara variabel bebas adalah signifikan maka disimpulkan menolak Ho. R Square 0,698 atau
69,8% mengindikasikan variasi variabel independen 69,8% dan sisanya 30,7 dijelaskan variabel
lain. Nilai t hitung 3,380 dan t tabel 0,707 berarti menerima Ha dan menolak Ho ternyata ada
pengaruh pengaruh ROI terhadap CFC. Nilai t hitung -3,080 dan t tabel 0,707 artinya menerima
Ho dan menolak Ha ternyata tidak ada pengaruh DER terhadap CFC. Nilai konstanta 24,950
berarti dengan adanya ROI dan DER maka CFC akan bertambah sebesar 24,9%. Koefisien ROI
1,154 menunjukkan pengaruh ROI terhadap CFC adalah positif artinya jika terjadi kenaikan
ROI sebesar 1% maka CFC naik sebesar 1,154% dengan asumsi variabel lain tidak berubah.
Koefisien DER -0,218 menunjukkan bahwa pengaruh DER terhadap CFC adalah negatif artinya
jika terjadi kenaikan DER 1% maka CFC akan turun sebesar 0,218% dengan asumsi variabel
laintidak berubah. Dengan menggunakan t hitung sebesar 9,102 dan t tabel 0,211 menunjukkan
bahwa ta hitung lebih besar dari t t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya variabel bebas
ROI dan DER secara bersama-sama mempengaruhi CFC.
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