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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan 

terhadap agresifitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2010-2013. Sampel dari penelitian ini 

adalah perusahaan dagang, di mana terdapat 16 perusahaan dagang 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

Pemilihan perusahaan dagang dikarenakan perusahaan 

dagang berpengaruh secara simultan terhadap variabel yang diteliti. 

Hasil dari penelitian ini adalah tinggi rasio kepemilikan manajerial 

menunjukan tingkat nilai probabilitas diatas 0,05 sehingga hipotesis 

pertama tidak diterima. Hal ini dikarenakan manajer yang juga 

memiliki kepemilikan manajerial cenderung masih memiliki 

keinginan untuk mendapatkan bonus dengan laba yang diperoleh 

oleh perusahaaan. Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer 

akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode 

akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi 

lebih tinggi. 

 Kemudian, tinggi tingkat kebijakan hutang menunjukan 

probabilitas dibawah 0,05 maka hipotesis kedua diterima. 

Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan 

membayar beban bunga secara periodik. Adanya kewajiban tersebut 

manajer berupaya untuk meningkatkan laba sehingga dapat 

memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang. Beban bunga tersebut 

sekaligus berfungsi menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung 

perusahaan. Selanjutnya, perusahaan besar menunjukan kurang 

agresif dalam kebijakan perpajakan dan hubungan ini tidak diterima 

karena nilai probabilitas diatas 0,05. Kondisi ini dikarenakan para 

majer cenderung membuat laba perusahaan kecil supaya tidak 

membayar pajak dalam jumlah yang besar meskipun terdapat resiko 

pemeriksaan pajak. 

 

Kata Kunci : Kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, ukuran 

perusahaan, dan agresivitas pajak. 
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ABSTRACT 

 

 This study aimed to determine the effect of managerial 

ownership , debt policy, and the size of the company to the 

aggressiveness of tax on companies listed in Indonesia Stock 

Exchange in the period 2010-2013.Sample of this research is a 

trading company, where there are 16 trading companies used in this 

study . 

 Selection of a trading company trading company due to 

the simultaneous effect of variables studied. The results of this study 

are higher managerial ownership ratio shows the level of probability 

values above 0.05 so that the first hypothesis is not accepted. This is 

because the manager who also has managerial ownership tend to 

still have the desire to get a bonus to the profit earned by the 

company. The bonus plan hypothesis states that the manager will 

tend to choose and use accounting methods that will make the 

reported profit is higher. 

  Then, the high level of debt policy shows the probability 

of below 0.005 second hypothesis is accepted. The Company has an 

obligation to repay the loan and pay interest expense on a periodic 

basis. The existence of such obligations manager seeks to increase 

profits so as to fulfill the obligations of the use of debt. The interest 

expense at the same time serves to lower tax costs to be borne by the 

company. Furthermore, large companies showed less aggressive in 

tax policy and the relationship is not accepted as a probability value 

above 0.05. This is because the condition tends to make a profit 

majer small company that does not pay taxes in large numbers 

despite the risk of a tax audit. 

. 

Keywords : Managerial ownership, debt policy, firm size and tax 

aggresiveness 

 

 

 

 

 


