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ABSTRAK 

 

Syifa Naofal Azmi: Pengaruh Utang Usaha Pihak Berelasi dan Kewajiban 

Imbalan Kerja Terhadap Total Liabilitas Pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Indeks  Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

(Studi di PT. Hero Supermarket Tbk. Periode 2015-2016) 

Total Liabilitas adalah penjumlahan dari hutang jangka panjang dan jangka 

pendek secara keseluruhan yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor. Semakin besar utang maka semakin besar 

pula kewajiban yang harus dikembalikan. Namun dalam laporan keuangan PT. 

Hero Supermarket Tbk pada Utang Usaha Pihak Berelasi dan Kewajiban Imbalan 

Kerja terdapat penyimpangan, yakni tidak sesuai dengan teori yang ada. Oleh 

karena itu peneliti tertarik meneliti ketiga variabel tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah ; pertama, untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Utang Usaha Pihak Berelasi terhadap Total Liabilitas secara parsial ; 

kedua, Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kewajiban Imbalan Kerja 

terhadap Total Liabilitas secara parsial ; ketiga, Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Utang Usaha Pihak Berelasi dan Kewajiban Imbalan Kerja terhadap Total 

Liabilitas secara simultan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang 

langsung diperoleh dari laporan keuangan publikasi yang dipublikasikan oleh PT. 

Hero Supermarket Tbk melalui situs resminya www.hero.co.id. Analisis data 

menggunakan metode deskriptif, analisis regresi (sederhana, berganda), analisis 

korelasi pearson product moment, analisis kolerasi berganda, analisis determinasi, 

analisis uji hipotesis (uji t dan uji f). Adapun pengelolaan data penggunakan SPSS 

for windows version 20 dan microsoft Exel 2016 sebagai penunjang pengolahan 

data awal. 

Hasil menunjukkan secara parsial nilai uji t pengaruh Utang Usaha Pihak 

Berelasi terhadap Total Liabilitas adalah 2,241 > 2,228 atau thitung > ttabel  yang artinya 

terdapat hubungan yang signifikan. Kemudian nilai uji t pengaruh Kewajiban 

Imbalan Kerja dan Total Liabilitas adalah −4,929 < 2,228 yang artinya terdapat hubungan 

yang tidak signifikan. Sedangkan secara simultan nilai uji F pengaruh Utang Usaha 

Pihak Berelasi dan Kewajiban Imbalan Kerja terhadap Total Liabilitas adalah 

11,163 > 4,26 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Utang Usaha Pihak 

Berelasi dan Kewajiban Imbalan Kerja terhadap Total Liabilitas pada PT. Hero 

Supermarket Tbk. 
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