
 

 

ABSTRAK  

Chindi Elmira: Analisis Pengaruh Trade Payable Related Parties 

dan Taxes Payable terhadap Total Current 

Liabilities pada perusahaan sector Consumer 

Goods Industry yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) (Studi di PT. Tempo 

Scan Pacific, Tbk. Periode 2009-2018) 

 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mengakibatkan dunia usaha 

menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis, pengelolaan di 

bidang keuangan total current liabilities, ketidakcermatan dalam memilih sumber 

alokasi mengakibatkan terganggunya kegiatan perusahaan. Keuangan suatu 

perusahaan merupakan suatu bidang keuangan yang mendapat perhatian dan 

mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam perusahaan, sering kali keputusan 

diambil saat memperlihatkan struktur keuangan perusahaan dalam rangka 

berinvestasi ke perusahaan yang bersangkutan karena dengan adanya hutang maka 

perusahaan akan memperoleh tanggungan dan tanpa kinerja yang baik perusahaan 

akan mengalami kerugian. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan Trade Payable 

Related Parties atau biasa di kenal dengan sebutan utang usaha pihak berelasi atau 

disebut pihak istimewa, Taxes payable atau utang pajak serta Total Current 

Liabilities atau liabilitas jangka pendek pada PT. Tempo Scan Pacific, Tbk serta 

mengetahui seberapa besar pengaruh Trade Payable Related Parties dan Taxes 

Payable itu sendiri terhadap Total Current Liabilities pada PT. Tempo Scan Pacific, 

Tbk secara parsial maupun simultan. 

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, 

metode analisis sederhana dan regresi linier berganda dengan menggunakan asumsi 



 

 

uji t dan uji F, untuk pengelola data digunakan program SPSS dan Microsoft Excel 

2016 dan secara manual juga sebagai alat bantu. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dengan cara memperoleh laporan keuangan yang di publish oleh website 

resmi PT. Tempo Scan Pacific, Tbk. 

Hasil penulisan secara parsial ketiga variable yaitu koefisien regresi untuk 

variabel Trade Payable Related Parties sebesar 0,071 dan menunjukkan positif atau 

berbanding lurus dengan Total Current Liabilities. Sedangkan koefisien regresi untuk 

variabel Taxes Payable bernilai positif atau berbanding lurus sebesar 1,006 dengan 

Total Current Liabilities. Besarnya nilai thitung  adalah 1,196. Sedangkan nilai ttabel 

dengan df= N- 2 = 10-2 = 8, dan taraf signifikansi sebesar 28,4% (0,284), maka 

didapat ttabel sebesar 2,306. Oleh karena itu thitung <ttabel  (1,149 < 2,306), maka 

Hoditerima dan Ha ditolak, yaitu Trade Payable Related Parties secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Total Current Liabilities pada PT. Tempo Scan 

Pacific, Tbk. Besarnya nilai thitung  adalah 2,496. Sedangkan hasil ttabel dengan df= N- 

2 = 10-2 = 8, dan taraf signifikansi sebesar 3,7% (0,037), maka didapat ttabel sebesar 

2,306. Oleh karena itu thitung > ttabel  (2,496 > 2,306), maka Hoditolak dan Ha diterima, 

yaitu Taxes Payable secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Total Current 

Liabilities pada PT. Tempo Scan Pacific, Tbk. Besarnya Fhitung< Ftabel (3,057 < 4,74) 

dengan nilai signifikasi 0,111 atau 11,1%. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Hα ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Trade 

Payable Related Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities pada 

PT. Tempo Scan Pacific, Tbk.  
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