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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya mengenai Pengaruh Trade and Other Payables Third Parties dan 

Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities pada PT. XL Axiata Tbk. Tahun 

2009-2018. Maka penulis dapat mengambil beberapa-beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Trade and Other Payables Third Parties secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Total Current Liabilities sebesar 75,3%, sedangkan sisanya 24,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain, pengujian signifikansi uji t menunjukkan hasil 

thitung sebesar 4,939 dan ttabel 2,306 maka thitung > ttabel (4,939 > 2.14479), maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian 

Fatimah Risya yang menyimpulkan bahwa secara parsial pengaruh Utang 

Usaha Pihak Ketiga terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek terdapat pengaruh 

yang signifikan. Maka maknanya adalah secara parsial Trade and Other 

Payables Third Parties (X1) berpengaruh besar yang positif terhadap Total 

Current Liabilities (Y). Hal ini menunjukkan bahwa jika Trade and Other 

Payables Third Parties (X1) mengalami kenaikan, maka Current Liabilities (Y) 

akan naik juga. 

2. Taxes Payable secara parsial tidak berpengaruh terhadap Total Current 

Liabilities sebesar 3,2%, sedangkan sisanya 96,8% dipengaruhi oleh faktor
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lain, pengujian signifikansi uji t menunjukkan hasil thitung sebesar 0,511 dan 

ttabel sebesar 2,306 maka thitung < ttabel yaitu (0,511 < 2,306), maka H0 diterima 

dan Ha ditolak. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Sania Nur 

Holisoh (2019) yang menyimpulkan bahwa secara parsial pengaruh Utang 

Usaha Pihak Ketiga terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan. Maka maknanya adalah secara parsial Taxes 

Payable (X2)  tidak  berpengaruh positif terhadap Total Current Liabilities (Y). 

Hal ini menunjukkan bahwa jika Taxes Payable (X2) mengalami kenaikan, 

maka Total Current Liabilities (Y) akan naik. 

3. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara simultan 

antara Trade and Other Payables Third Parties dan Taxes Payable terhadap 

Total Current Liabilities pada PT. XL Axiata Tbk. sebesar 84,6% dan sisanya 

sebesar 15,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Secara signfikansi dengan nilai 

Fhitung sebesar 19,227 dan Ftabel sebesar 4,74 karena nilai Fhitung > Ftabel (19,227 

> 4,74), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian ini memperkuat 

dengan hasil penelitian Fatimah Risya yang menyatakan adanya pengaruh 

simultan antara variabel Trade and Other Payables Third Parties dan Taxes 

payable Terhadap Total Current Liabilities. Maka maknanya adalah secara 

parsial Trade and Other Payables Third Parties (X1) dan Taxes Payable (X2) 

berpengaruh besar yang positif terhadap Total Current Liabilities (Y). Hal ini 

menunjukkan bahwa jika Trade and Other Payables Third Parties (X1) dan 

Taxes Payable (X2) mengalami kenaikan, maka Current Liabilities (Y) akan 

naik juga.. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa 

saran sebagai tambahan literatur bagi kepentingan manajemen terkait Pengaruh 

Trade and Other Payables Third Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current 

Liabilities di PT. XL Axiata Tbk. Tahun 2009-2018 dan masukan untuk peneliti 

selanjutnya: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Trade and Other Payables 

Third Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Studi di PT. 

XL Axiata Tbk. Tahun 2009-2018 ini data Trade and Other Payables Third Parties, 

Taxes Payable dan Total Current Liabilities mengalami perkembangan yang 

fluktuasi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa 

pengaruh Trade and Other Payables Third Parties terhadap Total Current 

Liabilities secara parsial mendapatkan nilai positif yang sangat kuat dan 

berpengaruh signifikan, pengaruh Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities 

secara parsial juga mendapatkan nilai yang sangat lemah dan tidak berpengaruh 

signifikan, sedangkan secara simultan pengaruh Trade and Other Payables Third 

Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities mendapatkan nilai 

positif yang sangat kuat dan berpengaruh signifikan. Oleh karena itu perusahaan 

sebaiknya tetap mempertahankan nilai Trade and Other Payables Third Parties dan 

Taxes Payable supaya dapat menghasilkan Total Current Liabilities yang lebih 

besar lagi dan agar dapat berkembang dengan kenaikan yang stabil.  
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2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan contoh atau sebagai referensi bagi peneliti 

yang hendak melakukan penelitian sejenis. Peneliti ini sangat terbatas, penulis ini 

hanya memiliki 2 variabel indipenden yaitu menjaga Trade and Other Payables 

Third Parties dan Taxes Payable. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat 

meneliti variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Total Current 

Liabilities seperti beban yang masih harus dibayar (Accrued Expenses), pendapatan 

tangguhan (Deferred Revenue), Liabilitas imbalan kerja jangka pendek (Short-term 

Employee Benefit Liabilities), Provisi (Provisions) dan lain sebagainya yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah sampel 

yang lebih banyak lagi dari penelitian ini sehingga didapat hasil yang lebih akurat.  

 

 

 

 

 


