
 

 

ABSTRAK 

Ririn Cahyani : Pengaruh Trade and Other Payables Third Parties dan Taxes 

Payable terhadap Total Current Liabilities pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi di PT. 

XL Axiata Tbk. Tahun 2009-2018) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh utang yang dapat timbul atas kejadian di 

masa lalu dan apabila utang tidak dapat terlunasi maka kegiatan perusahan akan 

sedikit terganggu. Salah satu bentuk utang dalam laporan keuangan adalah hutang 

jangka pendek seperti utang usaha pihak ketiga dan utang pajak yang biasanya 

digunakan untuk mendanain suatu kegiatan oprasional dalam sebuah perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) seberapa besar pengaruh 

Trade and Other Payables Third Parties terhadap Total Current Liabilities secara 

parsial, (2) seberapa besar pengaruh Taxes Payable terhadap Total Current 

Liabilities secara parsial, (3) seberapa besar pengaruh Trade and Other Payables 

Third Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities secara simultan 

pada PT. XL Axiata Tbk. Tahun 2009-2018. 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah apabila Trade and Other 

Payables Third Parties dan Taxes Payable mengalami peningkatan maka Total 
Current Liabilities pun akan naik begitupula sebaliknya. Karena Trade and Other 
Payables Third Parties dan Taxes Payable termasuk dalam faktor yang 
mempengaruhi Total Current Liabilities. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan data 

yang digunakan adalah data sekunder yang di dapat dari Laporan Keuangan 

Publikasi PT. XL Axiata Tbk. Tahun 2009-2018 di www.xlaxiata.co.id. Teknik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Uji Asumsi Klasik, Analisis 

Deskriptif, Analisis Regresi, Analisis Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi dan 

Analisis Uji Hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) berdasarkan hasil perhitungan, 

didapatkan hasil Uji t dengan nilai thitung > ttabel (4,939 > 2,306) maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya Trade and Other 

Payables Third Parties berpengaruh signifikan terhadap Total Current Liabilities, 

(2) berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil Uji t dengan nilai thitung < ttabel 

(0,511 < 2,306) maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang 

artinya Taxes Payable tidak berpengaruh signifikan terhadap Total Current 

Liabilities, (3) berdasarkan hasil perhitungan, bahwa nilai Fhitung > Ftabel (19,179 > 

4,74) maka dapat disimpulkan bahwa maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima yang artinya Trade and Other Payables Third Parties dan Taxes 

Payable berpengaruh signifikan terhadap Total Current Liabilities. Hasil koefisien 

determinasi Trade and Other Payables Third Parties dan Taxes Payable 

memberikan kontribusi terhadap tingkat Total Current Liabilities sebesar 84,6% 

dan sisanya sebesar 15,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini.  
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