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ABSTRAK 

DEWI LEVIANTI. Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Pajak 

Perusahaan dan Risiko Bisnis Terhadap Kebijakan Utang pada Perusahaan 

Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 

2011-2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, 

kebijakan dividen, pajak perusahaan dan risiko bisnis terhadap kebijakan utang. 

Dari 43 polulasi, didapatkan sampel penelitian sebanyak 27 perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. 

Metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive random sampling. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan tahunan 

(annual report) yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI), website 

perusahaan, dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD), serta data laporan 

keuangan periode triwulan I-IV yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan website The Indonesia Capital Market Institute (TICMI). Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode metode kuantitatif dengan desain 

peneltian kausalitas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi 

data panel dengan dilakukannya uji chow dan uji hausman sehingga model regresi 

data panel yang terbaik digunakan adalah model random effect. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan utang, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu kebijakan 

dividen, pajak perusahaan dan risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan utang.    

Kata kunci: Kebijakan utang, profitabilitas, kebijakan dividen, pajak perusahaan, 

risiko bisnis.  
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ABSTRACT 

DEWI LEVIANTI. The Influence of Profitability, Dividend Policy, Corporate 

Tax and Business Risk to Debt Policy on Real Estate and Property Companies 

Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011-2014. Faculty of Economics, 

State University of  Jakarta, 2017. 

This research aims to examine and analyse the influence of profitability, dividend 

policy, corporate tax and business risk to debt policy. From 43 populations, 

researcher obtained samples as many as 27 real estate and property companies 

listed on the Indonesia stock exchange (BEI) in 2011-2014. The sample selection 

method uses purposive random sampling method. The data that is used in this 

research consists of annual financial reports obtained from Indonesia stock 

exchange website, company websites, and Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD), as data of quarterly financial statements of period I-IV obtained from 

Indonesia stock exchange (BEI) website and The Indonesia Capital Market 

Institute (TICMI) website. The research method uses quantitative method with 

casuality design research. The Method of data analysis is panel data regression 

by doing chow test and hausman test resulting the best panel data regression 

model is the random effect model. The result research shows that profitability has 

positive significant effect on debt policy, while other independent variables such 

as dividend policy, corporate tax and business risks do not have a  significant 

effect on  debt policy.   

Keywords: Debt policy, profitability, dividend policy, corporate tax, business risk.  
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