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ABSTRACT 
 

 

Investment is a delay in consumption now to be allocated to productive assets 

which are expected to generate profits in the future, which is called stocks return. 

Mining company in Indonesia is an attractive sector to invest in stocks because 

from a geographical perspective, Indonesia is an archipelago structure that 

contains mining products. There are risks that will be experienced by investors 

when investing, namely systematic risk and unsystematic risk. Unsystematic risk 

can be avoided because related to management decisions. Knowing and analyzing 

the effect of debt policy, firm value, company size, investment cash flow on stock 

returns on mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Sampling 

was done using purposive sampling method with predetermined criteria. The data 

used in this study is secondary data derived from the company’s financial 

statements obtained from Indonesian Stock Exchange. The sample in this study is 

a mining company that has go public and published audited financial statements 

2013-2017 with 84 data processed consisting of 28 companies each year. Testing 

data using the SPSS with multiple regression tests. The results of hypothesis 

testing can be concluded that debt policy and firm value have significat effect on 

stock returns while firm size and investement cash flow does not have significant 

effect on stock returns. 
 

Keywords: Debt Policy, Company Value, Company Size, Investment Cash Flow, 

Stock Returns. 
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ABSTRAK 

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dialokasikan pada aset 

produktif yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan 

datang yang disebut dengan return saham. Pertambangan Indonesia merupakan 

sektor yang menarik untuk berinvestasi saham karena dilihat dari sisi geografis, 

Indonesia merupakan Negara dengan struktur kepulauan yang mengandung 

kekayaan alam berupa hasil tambang. Terdapat risiko yang akan dialami investor 

saat berinvestasi yaitu systematic risk dan unsystematic risk. Unsystematic risk 

dapat dihindari karena terkait keputusan manajemen. Mengetahui dan 

menganalisis pengaruh kebijakan hutang, nilai perusahaan, ukuran perusahaan, 

arus kas investasi terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan 

perusahaan yang diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX). Sampel pada 

penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang telah go public dan 

menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit 2013-2017 sebanyak 84 data 

diolah yang terdiri dari 28 perusahaan setiap tahunnya. Pengujian data yang 

dilakukan menggunakan alat uji SPSS dengan menggunakan uji regresi berganda. 

Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang dan nilai 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham sedangkan ukuran 

perusahaan dan arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Kata Kunci: Kebijakan Hutang, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 

Arus Kas Investasi, Return Saham
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