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ABSTRAK 
 

 
Winny Wulandari, 2013: Pengaruh Corporate Tax dan Struktur Aset Terhadap 
Kebijakan Hutang. 
Pembimbing : (I) Ratna Anggraini ZR, SE, Akt, M.Si.; (II) Dra. Etty 
Gurendrawati, SE, Akt, M.Si. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate tax dan struktur 
aset terhadap kebijakan hutang melalui tes secara simultan dan parsial. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek 
Indonesia untuk tahun 2009, 2010, dan 2011. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini meliputi data laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2009, 
2010 dan 2011. Jumlah sampel yang terkumpul adalah tiga puluh (30) 
perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang 
digunakan peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan 
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi 5%. 
 
 Hasil penelitian pada signifikansi 5% menunjukkan bahwa corporate tax 
signifikan berpengaruh positif secara statistik terhadap kebijakan hutang dan 
struktur aset signifikan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Uji 
simultan membuktikan bahwa corporate tax dan struktur aset berpengaruh positif 
terhadap kebijakan hutang. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan angka 
0,179 yang mengindikasikan model tersebut mampu menjelaskan pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 17,9%. 
 
Kata kunci: corporate tax, struktur aset, kebijakan hutang. 
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ABSTRACT 
 

 
Winny Wulandari, 2013: The Influence Of Corporate Tax and Asset Structure 
Towards Debt Policy. 
Advisors : (I) Ratna Anggraini ZR, SE, Akt, M.Si.; (II) Dra. Etty Gurendrawati, 
SE, Akt, M.Si. 
 
 This research aimed to examine the effect of corporate tax and asset structure 
on debt policy through tests simultaneously and partially. This study uses 
secondary data obtained from the website the Indonesia Stock Exchange for the 
years 2009, 2010, and 2011. The data collected in this research include corporate 
financial statement data for 2009, 2010 and 2011. The number of samples 
collected was thirty (30) manufacturing companies that have met the criteria the 
researchers used purposive sampling. From the data collected, then processed 
and analyzed using multiple regression analysis to test the hypothesis at 5% 
significance. 
 
 Result from the model shows that in 5% significance there’s a significant 
positive influence between corporate tax and debt policy. There’s a significant 
negative influence between asset structure and debt policy. The result shows that 
corporate tax and asset structure will affect simultaneously to debt policy. The 
coefficient of determination (R2) is 0,179 which indicates that the model can 
explain the influence of independent variables to dependent variable of 17,9%. 
 
Keywords: corporate tax, asset structure, debt policy. 
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dengan baik. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kasih penulis sampaikan 
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6. Kedua orang tua dan kakak yang telah memberikan kasih sayang, 
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       Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.  

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

agar skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada 
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