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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia tidak lepas dari pasar modal. Banyak perusahaan 

yang menawarkan kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham kepada publik. 

Melalui kegiatan yang dilakukan dalam pasar modal, baik penjual atau pembeli 

saham tentu mengharapkan adanya keuntungan yang diperoleh. Seorang investor 

umumnya dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan informasi pasar dan 

harga pasar. Investor memiliki reaksi yang berbeda sehubungan dengan informasi 

yang diperoleh atau ditemukan di pasar. Investor didapati tidak hanya terdiri dari 

orang-orang yang rasional dan tidak emosional. Investor yang tidak rasional 

sering mengambil keputusan secara emosional di mana mereka dengan cepat 

menyerap informasi yang diperoleh, meskipun informasi tersebut tidak memiliki 

sumber yang jelas.Investor tersebut cenderung dengan cepat melepaskan saham 

yang dimilikinya apabila mereka mendengar adanya informasi yang buruk 

mengenai suatu saham. Tindakan ini disebut sebagai over reaksi yang dapat 

mempengaruhi return yang diharapkan oleh para investor. 

Pasar modal merupakan tempat terjadinya jual-beli sekuritas yang 

keberadaannya juga merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana (Investor) 

kepada pihak yang membutuhkan dana (Emiten). Oleh karena itu, pasar modal 

memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Adanya 
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sistem finansial (demand dan supply) antara pasar modal dengan masyarakat 

umum ini merupakan suatu kondisi yang mencerminkan hubungan timbal balik 

antara investor dengan emiten. Investor yang menginvestasikan dananya berharap 

akan mendapatkan keuntungan yang berupa: capital gain atau dividend sebagai 

kompensasi atas  dana yang diinvestasikan, sedangkan emiten yang membutuhkan 

dana akanmengoperasionalkan dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan 

yang setinggi-tingginya dan dibagikan kepada investor sebagai bentuk tanggung 

jawab emiten kepada investor (Asmorojati dkk, 2016). 

Menurut (Luitel, 2014) Amnesti pajak adalah program pemerintah yang 

biasanya memberikan kekebalan penuntutan hukum dan menawarkan untuk 

mengurangi hukuman finansial untuk wajib pajak yang secara sukarela membayar 

kewajiban pajak dan bunga yang besar, biasanya dilakukan dalam periode waktu 

yang singkat. Pemerintah semakin beralih ke amnesti pajak sebagai bagian dari 

program fiskal mereka. Amnesti pajak biasanya memungkinkan individu atau 

perusahaan untuk membayar tunggakan pajak tanpa tunduk pada beberapa atau 

semua hukuman keuangan akibat adanya penggelapan pajak. Menurut (James, et 

al. 2009) menyatakan Amnesti juga sering disertai dengan peningkatan upaya 

administrasi pajak, terutama dalam langkah-langkah penegakan (misalnya, tarif 

pemeriksaan yang lebih tinggi, peningkatan prosedur seleksi audit, hukuman yang 

lebih besar). 

Menurut (Manik dkk, 2017) menyatakan bahwa terdapat reaksi harga 

saham sebelum dan sesudah Tax Amnesty periode pertama studi pasar sektor 

properti di BEI.  Menurut (Omran, 2009) menyatakan bahwa adanya perbedaaan 
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volume perdagangan saham terhadap harga saham dengan studi pada pasar modal 

di Asia. 

Pada tanggal 1 Juli 2016 telah terjadi peristiwa nasional yaitu 

diumumkannya kebijakan Tax Amnesty oleh pemerintah melalui UU No. 11 

Tahun 2016. Kebijakan ini merupakan bentuk terobosan dibidang perpajakan 

dengan tujuan agar wajib pajak yang selama ini mengalami kesulitan dalam 

penyelesaian masalah perpajaknya. Selain itu, tujuan dari Tax Amnesty adalah 

untuk repatriasi, yaitu memulangkan harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

selama ini disimpan di luar negeri. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan jumlah 

investor domestik berinvestasi dipasar modal dan instrumen investasi lainnya. Hal 

ini dikarenakan WNI yang sekaligus merupakan wajib pajak dan mengikuti 

program Tax Amnesty akan melakukan repatriasi hartanya ke Indonesia, sehingga 

harta hasil tebusan ini akan membutuhkan instrumen yang cocok untuk 

berinvestasi.  

Pasar modal merupakan tempat terjadinya jual-beli sekuritas yang 

keberadaannya juga merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana (Investor) 

kepada pihak yang membutuhkan dana (Emiten). Oleh karena itu, pasar modal 

memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Adanya 

sistem finansial (demand dan supply) antara pasar modal dengan masyarakat 

umum ini merupakan suatu kondisi yang mencerminkan hubungan timbal balik 

antara investor dengan emiten. Investor yang menginvestasikan dananya berharap 

akan mendapatkan keuntungan yang berupa: capital gain atau dividend sebagai 
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kompensasi atasdana yang diinvestasikan, sedangkan emiten yang membutuhkan 

dana akan mengoperasionalkan dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan 

yang setinggi-tingginya dan dibagikan kepada investor sebagai bentuk tanggung 

jawab emiten kepada investor. 

Informasi merupakan satu dari banyak faktor yang dapat menentukan 

kesuksesan sebuah organisasi. Oleh karena itu informasi menjadi sebuah dasar 

sebuah organisasi untuk menganalisa dan mengambil keputusan. Pengambilan 

keputusan yang tepat dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Suatu 

perusahaan sering kali mempunyai lebih dari satu tujuan, dalam pengambilan 

keputusan yang mempunyai lebih dari satu tujuan, perusahaan mempunyai 

beberapa kriteria yang disebut sebagai multiple kriteria. Beberapa kriteria yang 

dimiliki perusahaan merupakan bagian dari paremeter untuk mengambil 

keputusan secara tepat berdasarkan tujuan yang diinginkan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susetyo, 2010) menyatakan 

bahwa ada perbedaan kinerja keuangan terhadap pengambilan keputusan 

investasi. Rasio Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya 

berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga 

berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang 

kas. Menurut (Riyanto, 2008) menyatakan bahwa likuiditas adalah masalah yang 

berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya yang segera harus dipenuhi. Dalam penelitian ini peneliti memilih 
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salah satu jenis rasio dalam likuidas yaitu Current ratio. Current Ratio merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran 

yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang 

diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk 

menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau 

laba untuk setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini merupakan ukuran yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan 

dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Penelitian ini peneliti memilih salah satu 

jenis rasio dalam Profitabilitas yaitu Return On Asset. Return On Asset merupakan 

rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan jumlah asset perusahaan secara 

keseluruhan. ROA juga menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari 

seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Secara konsep hubungan Return On Asset 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang 

dipergunakan. Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan 

seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para 

pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya. 

Para investor yang melakukan investasi di pasar modal pasti mempunyai 

motivasi untuk memperoleh return. Return yang diharapkan para investor tersebut 

adalah return yang optimal, yang sesuai dengan resiko yang mereka terima. 

Seorang investor harus sadar akan adanya potensi resiko pada setiap investasinya, 

walaupun tingkatannya berbeda antar investasi. Saat menganalisis return saham 



 

6 

 

(stock return) perusahaan, investor akan melihat kondisi internal perusahaan, 

seperti kinerja keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Menurut (Pramesti, 

2008) kedua faktor tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kondisi 

perusahaan dan sifatnya fundamental. 

Menurut (Darwis, 2013) Perkembangan harga dan volume perdagangan 

saham di pasar modal merupakan suatu indikator penting untuk mempelajari 

tingkah laku pasar, yaitu investor. Naiknya volume perdagangan saham dapat 

menambah informasi yang berguna bagi investor secara kontinyu dalam periode 

perdagangan, dimana saat volume perdagangan saham dalam jumlah kecil yang 

menyebabkan harga jatuh.  

Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan efisiensi 

perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya. Semakin baik rasio ini 

berarti kinerja makin baik dan akan meningkatkan harga saham.  Rasio leverage  

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Rasio  leverage yang rendah berarti kinerja perusahaan dalam kondisi 

baik dan akan meningkatkan harga saham dan sebaliknya.  

Rasio pasar menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan 

dalam basis per saham. Semakin tinggi rasio pasar berarti perusahaan memiliki 

nilai pasar saham dimata investor yang tinggi sehingga akan berdampak pada 

peningkatan harga saham atau return sahamnya.  

Sementara itu, tidak semua perusahaan tergolong pada satu kelompok 

industri sedang berada pada siklus hidup yang sama. Masing-masing siklus  hidup 

perusahaan, yang secara umum terbagi ke dalam tahap start, growth, maturity, dan 
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decline pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda termasuk dalam hal kinerja 

perusahaan jika ditinjau dari segi arus kas perusahaan, baik yang berasal dari 

aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Pahala, 2012) menyatakan adanya perbedaan rasio 

profitabilitas sebelum dan sesudah Tax Amnesty. Hasil penelitian (Muktharuddin 

dan Romalo, 2007) menyatakan adanya perbedaan leverage sebelum dan sesudah 

Tax Amnesty. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suwarno, 2008) menyatakan 

adanya perbedaan current ratio sebelum dan sesudah Tax Amnesty. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Saputri, 2016) menyatakan ada perbedaan rasio 

aktivitas sebelum dan sesudah Tax Amnesty. Hasil penelitian (Setyawati, 2011) 

menyatakan ada perbedaan EPS sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

Maka penelitian ini akan menganalisis perbedaan kinerja keuangan 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty diberlakukan dengan studi empiris pada 

perusahaan dengan perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini berjudul 

“Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Pasar Sebelum Dan 

Sesudah Tax Amnesty Diberlakukan.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan (rasio profit) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan (rasio leverage) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan (rasio likuiditas) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty? 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan (rasio aktivitas) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty? 

5. Apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan (EPS) sebelum dan sesudah Tax 

Amnesty? 

6. Apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan (frekuensi trading) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan (rasio profit) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan (rasio leverage) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty. 

3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan (rasio likuiditas) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty. 
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4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan (rasio aktivitas) sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty. 

5. Untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan (EPS) sebelum dan sesudah 

Tax Amnesty. 

6. Untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan (frekuensi trading) 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi investor: 

Sebagai bahan masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

melakukan reaksi pasar modal terkait dengan Tax Amnesty, rasio profit, rasio 

leverage, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio pasar, dan frekuensi trading. 

2. Bagi emiten: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para emiten dalam 

menetapkan kebijakan perusahannya terkait untuk meningkatkan reaksi pasar 

modal. 

3. Bagi Kalangan Akademisi: 

Bagi kalangan akademisi yang terkait penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

      

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 Pada penelitian ini akan menguji pengaruh kinerja perusahaan sebelum 

dan sesudah Tax Amnesty. Variabel yang digunakan untuk kinerja perusahaan ada 

enam, yaitu Rasio Profit, Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Pasar  (EPS), dan Frekuensi Trading. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian 

ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori dan konsep yang relevan sampai dengan hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan sumber dan jenis data yang akan digunakan sebagai gambaran 

umum obyek penelitian, definisi serta pengukuran variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

Pada bagian hasil dan analisis data menguraikan berbagai perhitungan yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitia ini  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian terakhir berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya 

 

 

 


