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ABSTRAK 

Asri Mahyudi, 2016: pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional dan 

Kualitas Audit Terhadap Biaya Hutang. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tax avoidance, kepemilikan 

institusional dan kualitas audit terhadap biaya hutang. penelitian ini menggunakan 

data sekunder berupa laporan keuangan dari website Bursa Efek Indonesia. Populasi 

pada penelitian ini, yakni perusahaan wholesale and retail trade yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016. Dalam penelitian ini 

digunakan purposive sampling dan data diperoleh secara keseluruhan 42 observasi. 

Penelitia ini mengguakan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 

pada tingkat 5%. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa tax avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Serta, 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya hutang. 

Sementara, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. 

sedangkan dari hasil uji F menunjukan bahwa secara simultan tax avoidance, 

kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh terhadap biaya hutang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Asri Mahyudi, 2016: The influence of tax avoidance, institutional ownership and 

audit quality on the cost of debt 

This study attempts to identify the effects tax avoidance, institutional 

ownership and audit quality about the cost of debt. This research using data 

secondary of financial statements, acquired from website Indonesia Stock Exchange. 

The population in this study is the wholesale and retail trade company listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2014-2016 period. In this study, used purposive 

sampling and data obtained overall 42 observation. This research used a liniear 

regression multiple to test hypotheses at a significant 5%. 

From the result of this research, we can conclude that tax avoidance don’t 

have significant impact about the cost of debt. As well as institutional ownership have 

a negative significant about cost of debt. While , audit quality  don’t have significant 

impact about the cost of debt.while from F test indicate that simultaneously variabel 

tax avoidance, institutional ownership and audit quality influential on variabels the 

cost of debt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

 

 



 



7 
 

 
 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 Bismillahirrahmanirrahim.. 

Alhamdulillahirrabbil’alamin.. Rasa syukur dan terimakasih yang tiada terkira 
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