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Abstrak

Garin, 2014 : Pengaruh Kepemilikan Anak Perusahaan di Negara Tax Haven dan
Kepemilikan Institusional  Terhadap Praktek Thin Capitalization

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan adanya hubungan antara kepemilikan
anak perusahaan di negara tax haven di negara tax haven dan kepemilikan insitusional
terhadap thin capitalization.  Menggunakan data sekuer, penelitian menggunakan laporan
keuangann perusahaan manufaktur multinasional tahun 2011-2013  sebagai sampel, yang
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan
anak perusahaan di negara tax haven dan kepemilikan institusional terhadap praktek thin
capitalization. Baik secara parsial maupun secara simultan

Kata Kunci : Tax Haven, Kepemilikan Institusional, Thin Capitalization, Tax Avoidance,
OECD
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Abstract

Garin, 2014 : The Influennce of subsidiaries in tax haven countries and institutional
ownership on Thin Capitalization Practical

The purpose of this research is to show the relation between the subsidiaries in tax
haven and institusional ownership on thin capitalization. Use the secondary datta,this
research use the manucaturing companies’ financial report in 2011-2013 as the sample,
which get from Indonesia Stock Exchange (IDX).

This research show the significantly relation between the ownership of  subsidiaries
in tax haven countries dan institutuional ownership on thin capitalization. As good as
partially or simultaneosly

Keyword : Tax Haven Countries, Institutional Ownership, Thim Capitalization. Tax
Avoidance, OECD
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PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan

gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan

Tinggi lain.

2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan

dicantumkan dalam daftar pustaka.

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat

penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi akademik berupa

pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang

berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2015

Yang Membuat Pernyataan

Garin Prilaksmana

No.Reg: 8335103012



v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa selalu tercurah kepada Allah SWT. Tuhan

Semesta Alam, Zat yang Maha Mulia, sumber cinta yang kasih sayangnya lebih luas

dari semesta, tidak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu kepada baginda Nabi
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