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ABSTRAKSI

APRILIA FITRIANI. Pengaruh Risiko Bisnis and Pajak Terhadap
Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Real Estate, Property and
Building Construction yang Terdaftar di BEI Periode 2012. Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko bisnis dan pajak
secara parsial maupun secara simultan terhadap struktur modal perusahaan
sektor real esatate, property and building construction yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dengan sampel 37 perusahaan. Penelitian ini
menggunakan metode ex post facto dengan data kuantitatif. Pengamatan
dilakukan pada laporan keuangan. Pengumpulan data menggunakan teknik
observasi dan pengumpulan dokumen. Sedangkan metode analisis
menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi
berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa: a) nilai rata-rata
setiap variabel dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data,
b) penyebaran frekuensi dari rentang kelas interval berada dalam kategori
baik karena tidak ada frekuensi yang bernilai nol. Sedangkan hasil uji
asumsi klasik menunjukkan bahwa: a) data berdistribusi normal, b) tidak
terjadi multikolinearitas, c) tidak terjadi heteroskedastisitas, d) tidak terjadi
autokorelasi. Uji regresi berganda menunjukkan hasil bahwa a) secara
parsial risiko bisnis berpangaruh signifikan terhadap struktur modal, b)
secara parsial pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal, c) secara
simultan risiko bisnis dan pajak berpengaruh secara signifikan.
Kata Kunci: Struktur Modal, Risiko Bisnis, Pajak
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ABSTRACT

APRILIA FITRIANI . The Influence of Business Risk and Tax Against
Capital Structure On Companies of Real Estate, Property and Building
Construction Sector is Listed on the Indonesia Stock Exchange Period in
2012 . Faculty of Economic, State University of Jakarta . 2014
This study aimed to examine the effect of business risk and tax partially or
simultaneously on the company's capital structure of real estate, property
and building construction sector are listed in Indonesia Stock Exchange
with 37 companies as samples . This study uses an ex post facto with
quantitative data . Observations were made in the financial statements .
Collecting data using observation and document collection . While the
method of analysis using descriptive statistics , the classical assumption test
and multiple regression analysis . Descriptive analysis showed that : a) the
average value of each variable can be used as a representation of the entire
data , b ) the spread of the frequency of the class interval ranges are in
either category because there is no zero frequency . While the classical
assumption test results showed that : a) the normal distribution of data , b )
does not occur multicollinearity , c ) does not occur heteroscedasticity , d )
does not occur autocorrelation . Regression test results show that a )
partially influential significant business risk to capital structure , b )
partially tax does not affect the capital structure , c ) the business risk and
simultaneously influence significantly the tax.
Keywords : Capital Structure , Business Risk , Tax

iv

بسم هللا الـرحمن الـرحيـم
Karya ini saya dedikasikan untuk mama tercinta yang telah mencurahkan
segala tenaga dan doa agar penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan.

“Nothing impossible, All are possible, jika kita yakin bisa maka kita
bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha yang maksmial
dan kerja keras yang didukung dengan doa adalah modal utamanya”

-Aprilia Fitriani-
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