
 

 
 

ABSTRAK 

Willis Septiani:  Pengaruh Hutang Pajak dan Hutang Bank Terhadap Total 

Liabilitas Jangka Pendek pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Indeks Saham Syariah (ISSI) (Studi di PT. Global Mediacom 

Tbk. Periode 2014-2017) 

 

 
Salah satu keputusan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam mencapai 

tujuannya untuk memaksimalkan laba adalah keputusan pendanaan. Keputusan 

pendanaan merupakan suatu tindakan dengan perusahaan memanfaatkan hutang sebagai 

sumber dana untuk mencapai laba dan nilai perusahaan yang optimum. Hutang atau 

liabilitas timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. pembelian barang atau 

penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha kecuali jika dibayar dimuka atau pada saat 

penyerahan dan penerimaan pinjaman yang menimbulkan liabilitas untuk membayar 

kembali pinjaman tersebut. Total liabilitas jangka pendek perusahaan menjadi nilai acuan 

seberapa besar peningkatan dan penurunan dari sisi pasiva perusahaan melalui nilai total 

liabilitas jangka pendek. Salah satu komponen liabilitas jangka pendek adalah hutang 

pajak dan hutang bank. Apabila hutang pajak mengalami kenaikan maka hal tersebut 

berpengaruh terhadap total liabilitas jangka pendek yang akan mengalami kenaikan pula.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisa pengaruh 

hutang pajak terhadap total liabilitas jangka pendek PT. Global Mediacom Tbk secara 

parsial, (2) mengetahui dan menganalisa pengaruh hutang bank terhadap total liabilitas 

jangka pendek PT. Global Mediacom Tbk secara parsial, (3) mengetahui dan menganalisa 

hutang pajak dan hutang bank terhadap total liabilitas jangka pendek PT. Global 

Mediacom Tbk secara simultan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan PT. 

Global Mediacom Tbk periode tahun 2014-2017. Teknik pengumpulan data yaitu 

kepustakaan, browser, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, 

analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji 

hipotesis (uji t dan uji F). Adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows 

version 23.0 dan microsoft excel 2013 sebagai penunjang pengolahan data awal.  

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan hutang pajak, hutang bank dan total 

liabilitas jangka pendek mengalami fluktuatif. (1) Hutang pajak berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap total liabilitas jangka pendek dan berkontribusi sebesar 9.6%. 

(2)Hutang bank berpengaruh positif terhadap total liabilitas jangka pendek dan 

berkontribusi sebesar 13.7%. (3) Kemudian secara simultan hutang pajak dan hutang 

bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap total liabilitas jangka pendek dengan 

kontribusi sebesar 19.6% artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara hutang pajak 

dan hutang bank terhadap total liabilitas jangka pendek. 
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