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ABSTRAK 

 

Yesi Tri Ariyanti: Pengaruh Utang Pajak dan Uang Muka Penjualan 

Terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek Pada PT. 

Semen Indonesia Tbk. Periode 2008-2017 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi dengan pemilkiran bahwa Utang Pajak dan 

Uang Muka Penjualan berpengaruh terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek di 

PT. Semen Indonesia Tbk. Hal tersebut semakin diperkuat dengan melihat data 

laporan keuangan PT. Semen Indonesia Tbk. yang telah dan diaudit dan 

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan pihak perusahaan dalam website 

resminya. total liabilitas jangka pendek sebagai variabel terikat dapat dipengaruhi 

faktor terutama yang berkaitan dengan utang. Karena suatu kewajiban adalah 

mewajibkan bagi perusahaan melaksana-kan kewajiban tersebut, dan jika 

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara tepat waktu akan memungkinkan 

bagi suatu perusahaan menerima sanksi dan akibat. yang diduga dipengaruhi oleh 

utang pajak  dan uang muka penjualan yang merupakan kewajiban suatu 

perusahaan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh utang 

pajak terhadap total liabilitas jangka pendek besar pengaruh uang muka penjualan 

terhadap total liabilitas jangka pendek radan seberapa besar pengaruh utang pajak 

dan uang muka penjualan simultan terhadap total liabilitas jangka pendek. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mengunakan 

pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal 

dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan PT. Semen Indonesia Tbk. selama 

sepuluh tahun pada periode 2008-2017. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah total liabilitas jangka pendek dan variabel independennya yaitu utang pajak  

dan uang muka penjualan Teknis adanlisi data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif (analisis regresi, analisis korelasi, analisis 

determinasi, uji t, uji F). Dengan didukung pula oleh program SPSS For Windows 

Versi 25.0. 

 Hasil menunjukkan bahwa tidak dapat pengaruh signifikan antara utang 

pajak  dibuktikan oleh hasil uji t serta besar koefisien determinasi sebesar 18,8%.  

Pada variabel uang muka penjualan  pun sama, tidak adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap total liabilitas jangka pendek yang dibuktikan oleh uji t serta 

besar koefisien determinasi sebesar 13,8%. Sedangkan secara simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan yang dibuktikan oleh uji F serta koefesien determinasi 

sebesar 20,43% . Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian  terdahulu yang 

dilakukan oleh  Julio Santri Adira  (2016).  

  

 

Kata kunci: Utang Pajak, Uang Muka Penjualan, Total Liabilitas Jangka Pendek. 

 

 


