
 

63 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Berikut adalah hasilnya: (data normal) 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Perusahaan Yang Mengikuti Sebelum dan 

Sesudah Tax Amnesty 

Pool Variabel 
Non Tax Amnesty 

N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Sebelum Tax 

Amnesty 

2015 

Rasio Profitabilitas (ROA) 32 .01 .15 .0671 .03930 

Rasio Leverage (DER) 32 .08 5.26 1.2347 1.07668 

Rasio Likuiditas (CR) 32 .48 3.70 1.5951 .73365 

Rasio Aktivitas (TATO) 32 .05 1.30 .5348 .36369 

Rasio Pasar (EPS) 32 26.73 1008.23 365.1790 313.06318 

FREKUENSI TRADING 32 116.00 1080.00 633.9375 203.85177 

Sesudah Tax 

Amnesty 

2017 

Rasio Profitabilitas (ROA) 32 .00 .18 .0661 .04521 

Rasio Leverage (DER) 32 .18 5.79 1.2675 1.27128 

Rasio Likuiditas (CR) 32 .63 5.21 1.8412 1.10403 

Rasio Aktivitas (TATO) 32 .04 2.01 .5241 .42893 

Rasio Pasar (EPS) 32 3.40 2878.85 434.64 603.12144 

FREKUENSI TRADING  32 135.00 524.00 276.44 95.91896 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.1., pada periode sebelum Tax Amnesty di tahun 2015. 

Variable Rasio Profitabilitas memiliki nilai minimum 0.01 dan nilai maksimum 

0.15. Rata-rata Rasio Profit dari 32 perusahaan sampel didapat dari laba bersih 

dibagi dengan total asset sebesar 0.0671. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum perusahaan sebelum Tax Amnesty mampu menghasilkan laba sebesar 
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6,71% dari total asset. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,03930. Rasio 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan 

menggunakan modal yang cukup tersedia. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas 

yang digunakan adalah Return on Asset dimana Return on Asset merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam upaya menghasilkan keuntungan. Setiap 1 rupiah 

dari aset perusahaan, akan menghasilkan laba sebesar 0,0671 rupiah. Standar 

deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang 

bervariasi. 

Variabel Rasio Leverage memiliki nilai minimum 0.08 dan nilai 

maksimum 5.26. Untuk rata-rata Rasio Leverage dari 32 perusahaan sampel 

adalah 1.2347. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sebelum Tax 

Amnesty mampu membiayai hutangnya dengan menggunakan modal yang 

dimiliki sebesar 123,47%. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 1.0766. Rasio 

leverage adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai seberapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (debt total assets ratio). Setiap 1 

rupiah dari ekuitas , mampu membayar hutang sebesar 1.2347 rupiah. Standar 

deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang 

bervariasi. 

Variabel Rasio Likuiditas memiliki nilai minimum 0.48 dan nilai 

maksimum 3.70. Untuk rata-rata Rasio Likuiditas dari 32 perusahaan sampel 

adalah 1.5951. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan perusahaan 

sebelum Tax Amnesty mampu menutupi (membiayai) seluruh hutang jangka 
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pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang ada sebesar 159,51%. Nilai 

standar deviasinya adalah sebesar 0.733. Rasio likuiditas adalah suatu indikator 

mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial 

jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Setiap 1 

rupiah dari hutang lancar , mampu meningkatkan aktiva sebesar 1.5951 rupiah. 

Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang 

bervariasi. 

Variabel Rasio Aktivitas memiliki nilai minimum 0.05 dan nilai 

maksimum 1.30. Rata-rata Rasio Aktivitas dari 32 perusahaan sampel adalah 

0.5348. Secara umum perusahaan sebelum Tax Amnesty mampu menghasilkan 

nilai rata-rata sebesar 53,48% dari penjualan. Artinya semakin tinggi nilai Rasio 

Aktivitas perusahaan semakin baik mengelola assetnya. Nilai standar deviasinya 

adalah sebesar 0.3636. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya. Rasio ini 

merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aset (TATO/Total Asset 

Turn Over). Setiap 1 rupiah dari total aktiva, mampu meningkatkan penjualan 

sebesar 0.5348 rupiah. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean 

menunjukan bahwa data kurang bervariasi. 

Variabel Rasio Pasar memiliki nilai minimum 26.73 dan nilai maksimum 

1008.23. Rata-rata Rasio Pasar dari 32 perusahaan sampel adalah 365.1790. 

Secara umum perusahaan sebelum Tax Amnesty mampu menghasilkan laba bersih 

untuk setiap lembar saham yang beredar sebesar Rp 365.17 per lembar saham, 

sehingga dapat menentukan besarnya deviden yang akan dibagikan ke pemegang 
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saham. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 313.06. Rasio Pasar, yaitu rasio ini 

melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. 

Rasio pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Earning Per Share (EPS). 

Earnings per share atau laba perlembarsaham adalah rasio yang mengukur 

pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode dibagi dengan jumlah saham 

yang beredar. Rasio ini digunakan untuk menganalisis risiko dan membandingkan 

pendapatan perlembar saham perusahaan dengan perusahaan lain. Setiap 1 rupiah 

dari jumlah saham beredar, mampu meingkatkan laba bersih sebesar 365.1790 

rupiah. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data 

kurang bervariasi. 

Variabel Frekuensi Trading memiliki nilai minimum 116.0 dan nilai 

maksimum 1080.0. Rata-rata Frekuensi Trading dari 32 perusahaan sampel adalah 

633.9375. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sebelum Tax 

Amnesty mampu menggambarkan tingkat frekuensi transaksi perdagangan sebesar 

63393,75 kali. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 203.85. Frekuensi Trading 

adalah jumlah transaksi perdagangan saham pada periode tertentu. Frekuensi 

menggambarkan berapa kali saham suatu emiten diperjualbelikan dalam kurun 

waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi perdagangan suatu saham menunjukkan 

bahwa saham tersebut semakin aktif diperdagangkan. Standar deviasi yang lebih 

kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang bervariasi. 

Berdasarkan Tabel 4.1 sebelumnya terdapat pula hasil observasi statistik 

deskriptif untuk laporan keuangan sesudah Tax Amnesty. Variable Rasio 

Profitabilitas memiliki nilai minimum 0.00 dan nilai maksimum 0.18. Rata-rata 
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Rasio Profit dari 32 perusahaan sampel didapat dari laba bersih dibagi dengan 

total asset sebesar 0.0661. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum laba 

perusahaan sesudah Tax Amnesty mampu menghasilkan laba rata-rata sebesar 

6,61%. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0.04521. Rasio profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan 

menggunakan modal yang cukup tersedia. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas 

yang digunakan adalah Return on Asset dimana Return on Asset merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam upaya menghasilkan keuntungan. Setiap 1 rupiah 

dari aset perusahaan, akan menghasilkan laba sebesar 0,0661 rupiah. Standar 

deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang 

bervariasi. 

Variabel Rasio Leverage memiliki nilai minimum 0.18 dan nilai 

maksimum 5.79. Untuk rata-rata Rasio Leverage dari 32 perusahaan sampel 

adalah 1.2675. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sesudah Tax 

Amnesty mampu membayar hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki 

sebesar 126,75%. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 1.2712. Rasio leverage 

adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang (debt total assets ratio). Setiap 1 rupiah dari 

ekuitas , mampu membayar hutang sebesar 1.2675 rupiah. Standar deviasi yang 

lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang bervariasi. 

Variabel Rasio Likuiditas memiliki nilai minimum 0.63 dan nilai 

maksimum 5.21. Untuk rata-rata Rasio Likuiditas dari 32 perusahaan sampel 
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adalah 1.8412. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan perusahaan 

sesudah Tax Amnesty mampu menutupi (membiayai) seluruh hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang ada sebesar 184,12%. Nilai 

standar deviasinya adalah sebesar 1.1040. Rasio likuiditas adalah suatu indikator 

mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial 

jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Setiap 1 

rupiah dari hutang lancar , mampu meingkatkan aktiva sebesar 1.8412 rupiah. 

Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang 

bervariasi. 

Variabel Rasio Aktivitas memiliki nilai minimum 0.04 dan nilai 

maksimum 2.01. Rata-rata Rasio Aktivitas dari 32 perusahaan sampel adalah 

0.5241. Secara umum perusahaan sesudah Tax Amnesty mampu menghasilkan 

nilai rata-rata sebesar 52,41% dari penjualan. Artinya semakin tinggi nilai Rasio 

Aktivitas perusahaan semakin baik mengelola assetnya. Nilai standar deviasinya 

adalah sebesar 0.4289. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya. Rasio ini 

merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aset (TATO/Total Asset 

Turn Over). Setiap 1 rupiah dari total aktiva, mampu meingkatkan penjualan 

sebesar 0.5241 rupiah. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean 

menunjukan bahwa data kurang bervariasi. 

Variabel Rasio Pasar memiliki nilai minimum 3.40 dan nilai maksimum 

2878.85. Rata-rata Rasio Pasar dari 32 perusahaan sampel adalah 434.64. Secara 

umum perusahaan sesudah Tax Amnesty mampu menghasilkan laba bersih untuk 
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setiap lembar saham yang beredar sebesar Rp 434.64 per lembar saham. Nilai 

standar deviasinya adalah sebesar 603.1214. Rasio Pasar, yaitu rasio ini melihat 

perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio 

pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Earning Per Share (EPS). 

Earnings per share atau laba perlembarsaham adalah rasio yang mengukur 

pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode dibagi dengan jumlah saham 

yang beredar. Rasio ini digunakan untuk menganalisis risiko dan membandingkan 

pendapatan perlembar saham perusahaan dengan perusahaan lain. Setiap 1 rupiah 

dari jumlah saham beredar, mampu meingkatkan laba bersih sebesar 434.64 

rupiah. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data 

kurang bervariasi. 

Variabel Frekuensi Trading memiliki nilai minimum 135.0 dan nilai 

maksimum 524.00. Rata-rata Frekuensi Trading dari 32 perusahaan sampel adalah 

276.44. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sesudah Tax 

Amnesty mampu menggambarkan tingkat frekuensi transaksi perdagangan sebesar 

27644 kali. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 132.283. Frekuensi Trading 

adalah jumlah transaksi perdagangan saham pada periode tertentu. Frekuensi 

menggambarkan berapa kali saham suatu emiten diperjualbelikan dalam kurun 

waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi perdagangan suatu saham menunjukkan 

bahwa saham tersebut semakin aktif diperdagangkan. Standar deviasi yang lebih 

kecil dari nilai mean menunjukan bahwa data kurang bervariasi. 
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4.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas dilakukan dengan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap 

Unstandardized residual hasil regresi. Data dikatakan normal jika nilai 

probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari α = 0.05. Hasil uji 

normalitas disajikan dalam Lampiran 2 yang diringkas pada Tabel 4.3 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Sebelum Tax Amnesty 

 

  

Rasio Profit 

(ROA) 

Sebelum 

Rasio 

Laverage 

(DER) 

Sebelum 

Rasio 

Likuiditas 

(CR) 

Sebelum 

Rasio 

Aktivitas 

(TATO) 

Sebelum 

Rasio Pasar 

(EPS) 

Sebelum 

FREKUEN

SI 

TRADING 

Sebelum  

N 32 32 32 32 32 32 

Normal 

Parameter

s
a
 

Mean .0671 1.2347 1.5951 .5348 365.1790 633.9375 

Std. Deviation 
.03930 1.07668 .73365 .36369 313.06318 203.85177 

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolute .110 .175 .159 .104 .210 .128 

Positive .110 .175 .159 .104 .210 .128 

Negative 
-.075 -.143 -.091 -.091 -.140 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .624 .989 .900 .586 1.187 .724 

Asymp. Sig. (2-tailed) .831 .282 .393 .883 .119 .671 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel 4.3 data terjadi setelah menghilangkan 4 data 

ekstrem  untuk laporan keuangan sebelum Tax Amnesty sehingga diperoleh 32 

data dan menghilangkan 4 data ekstrem untuk laporan keuangan sesudah Tax 

Amnesty sehingga diperoleh 32 data. Sehingga secara keseluruhan total data yang 
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digunakan adalah 64 data. Kolmogorof-Smirnov untuk keenam rasio yaitu Rasio 

Profit, Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Pasar (EPS), dan 

Frekuensi Trading sebelum Tax Amnesty masing-masing lebih besar 0,05 

(sig>0,05) dapat disimpulkan bahwa data keenam rasio pada penelitian ini telah 

normal. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Sesudah Tax Amnesty 

 

  Rasio 

Profit 

(ROA) 

Sesudah 

Rasio 

Laverage 

(DER) 

Sesudah 

Rasio 

Likuiditas 

(CR) 

Sesudah 

Rasio Aktivitas 

(TATO) 

Sesudah 

Rasio Pasar 

(EPS) 

sesudah 

FREKUENSI 

TRADING 

Sesudah 

N 32 32 32 32 32 32 

Normal 

Parameters
a
 

Mean .0661 1.2675 1.8412 .5241 434.6406 276.4375 

Std. 

Deviation 
.04521 1.27128 1.10403 .42893 603.12144 95.91896 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .131 .270 .220 .142 .284 .177 

Positive .131 .270 .220 .142 .284 .177 

Negative -.079 -.195 -.137 -.127 -.237 -.097 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
.739 1.525 1.243 .804 1.609 .999 

Asymp. Sig. (2-tailed) .646 .019 .091 .538 .011 .271 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel 4.4 data terjadi setelah menghilangkan 4 data 

ekstrem  untuk laporan keuagan sebelum Tax Amnesty sehingga diperoleh 32 data 

dan menghilangkan 4 data ekstrem untuk laporan keuangan sesudah Tax Amnesty 

sehingga diperoleh 32 data. Sehingga secara keseluruhan total data yang 

digunakan adalah 64 data. Kolmogorof-Smirnov untuk keempat rasio yaitu Rasio 

Profit, Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, dan Frekuensi Trading sesudah Tax 
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Amnesty masing-masing lebih besar 0,05 (sig>0,05) dapat disimpulkan bahwa 

data keempat rasio pada penelitian ini telah normal. Sedangkan untuk rasio 

leverage dan Rasio Pasar (EPS) tidak normal. 

4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1.  Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Pengujian hipotesis 1 (H1) untuk mengetahui perbedaan rasio profit 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty: 

Pengujian hipotesis pertama dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Uji Beda T test Rasio Profit Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Profit Sebelum – 

Rasio Profit Sesudah 
.009562 .134879 .028756 -.050241 .069364 .333 21 .743 

Perusahaan Yang Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Profit Sebelum – 

Rasio Profit Sesudah 
-.002659 .027934 .008833 -.022641 .017324 -.301 9 .770 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Tabel 4.4. diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel Rasio 

Profitabilitas pada sampel 22 perusahaan yang tidak mengikuti Tax Amnesty 

sebesar 0,743 > 0,05 sedangkan signifikansi pada pengujian sampel 10 perusahaan 

yang mengikuti Tax Amnesty sebesar 0,770 > 0,05 artinya hipotesis pertama pada 

penelitian ini ditolak. Pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa Rasio Profit Sebelum - 
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Rasio Profit Sesudah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax 

Amnesty. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang menunjukkan angka 

yang lebih besar dari α = 0,05. Nilai statistik uji t-hitung lebih kecil dari t-tabel 

(1.7171 > 0.333) pada sampel 22 perusahaan, sedangkan pada sampel 10 

perusahaan yang menikuti Tax Amnesty memiliki nilai statistik uji t-hitung lebih 

kecil dari t-tabel (-0.301 < 1.8125). Jadi tidak ada perbedaan yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (profitabilitas) sebelum dan sesudah 

Tax Amnesty.  

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan Tax Amnesty bekerja sama 

dengan beberapa bank di Indonesia sebagai mediator bagi para pelaku Tax 

Amnesty agar dapat membayarkan Tax Amnesty dengan lebih mudah. Dana-dana 

yang dihasilkan dari program Tax Amnesty menyebabkan adanya peningkatan 

modal perbankan, sehingga dapat menyalurkan dana kredit lebih kepada para 

pelaku usaha 

Keuntungan (Profit) merupakan elemen yang penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan untuk kelanjutan dari operasional perusahaan pada 

masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dilihat dari kemampuan 

perusahaan menciptakan laba dari pembiayaan yang dilakukan, kemampuan 

perusahaan untuk dapat bersaing dipasar, kemampuan perusahaan untuk dapat 

melakukan ekspansi usaha. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjulan, aset dan modal saham tertentu. Dalam penelitian ini peneliti 
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menggunakan rasio laba bersih terhadap total aset (ROA). Alasan ditolaknya 

hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai mean atau rata-rata antara sebelum 

dan sesudah Tax Amnesty tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty atau dengan kata lain perbedaannya hanya sedikit saja. 

Selain itu rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengindikasikan 

perbandingan atau seberapa efektif total aset perusahaan menghasilkan laba 

bersih, alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena selama ini mayoritas 

perusahaan yang terdaftar di BEI telah patuh dalam membayar pajak atau tax 

sehingga tidak ada perbedaan laba yang dihasilkan antara sebelum dan sesudah 

peristiwa Tax Amnesty. Hal ini membuat hipotesis ditolak yang artinya tidak ada 

perbedaan rasio profit perusahaan sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Pahala dkk, 2012), yang menyatakan bahwa book-tax differences berpengaruh 

terhadap cumulative abnormal return. Pengaruh yang positif ini dapat disebabkan 

karena adanya transaksi yang wajar. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

(Sunoto, 2011) yang meneliti tentang pengaruh perubahan tarif pajak terhadap 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur go publik di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2010. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan 

rasio Return On Assets, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, dan Price 

Earnings Ratio. Sedangkan penelitian (Stella, 2009) yang menyatakan bahwa 

Return On Assets tidak berpengaruh terhadap  harga saham. 
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4.3.2. Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Pengujian hipotesis 2 (H2) untuk mengetahui perbedaan rasio leverage 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty.  

Pengujian hipotesis kedua dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5. Uji Beda T test Rasio Leverage Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Leverage 

Sebelum – Rasio 

Leverage Sesudah 

.117083 1.068505 .227806 -.356666 .590831 .514 21 .613 

Perusahaan Yang Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Leverage 

Sebelum – Rasio 

Leverage Sesudah 

.020748 .593500 .187681 -.403816 .445312 .111 9 .914 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Tabel 4.5.dapat diketahui nilai signifikansi t untuk variabel rasio leverage 

pada sampel 22 perusahaan yang tidak mengikuti Tax Amnesty sebesar 0,613 > 

0,05 sedangkan signifikansi pada pengujian sampel 10 perusahaan yang mengikuti 

Tax Amnesty sebesar 0,914 > 0,05. Pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa Rasio 

Laverage Sebelum-Rasio Laverage Sesudah tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Tax Amnesty. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang 

menunjukkan angka yang lebih besar dari α = 0,05. Nilai statistik uji t-hitung 
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lebih kecil dari t-tabel (1.7171 > 0.514) pada sampel 22 perusahaan, sedangkan 

pada sampel 10 perusahaan yang menikuti Tax Amnesty memiliki nilai statistik uji 

t-hitung lebih kecil dari t-tabel (0.111 < 1.8125). Jadi tidak ada perbedaan dan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (leverage) 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty.  

Perusahaan untuk mendanai biaya operasional yang terus meningkat, 

kerapkali perusahaan memakai dana pinjaman yang dikenal dengan leverage 

keuangan. Leverage Keuangan adalah penggunaan pembiayaan dengan hutang. 

Leverage keuangan perusahaan akan mempengaruhi laba per lembar saham, 

tingkat resiko dan harga saham. Nilai perusahaan yang tidak mempunyai hutang 

untuk pertama kali akan naik pada saat kebutuhan akan tambahan modal dipenuhi 

hutang dan nilai tersebut kemudian akan mencapai puncaknya dan akhirnya nilai 

itu akan menurun setelah penggunaan hutang berlebihan.  

Rasio DER ini menggambarkan perbandingan utang dengan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio Leverage, yaitu rasio 

untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. 

Dengan mengetahui leverage rasio akan dapat dinilai tentang: (a) posisi 

perusahaan terhadap seluruh kewajibannya kepada pihak lain (b) kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (c) keseimbangan 

antara nilai aktiva tetap dengan modal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

rasio hutang terhadap modal sendiri (leverage) karena rasio ini menunjukan 

berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk 
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utang Munawir (2014:239). Bagi perusahaan makin besar rasio ini akan semakin 

menguntungkan, tetapi bagi pihak bank semakin besar rasio ini berarti akan 

semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan perusahaan yang mungkin 

terjadi. Sehingga tidak ada perbedaan rasio leverage sebelum dan setelah Tax 

Amnesty. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai mean atau 

rata-rata antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty atau dengan kata lain 

perbedaannya hanya sedikit saja. Selain itu rasio leverage merupakan rasio yang 

mengindikasikan perbandingan atau seberapa besar ekuitas membayar hutang, 

alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena selama ini mayoritas perusahaan 

yang terdaftar di BEI telah patuh dalam membayar hutang dan pajak atau tax 

sehingga tidak ada perbedaan ekuitas yang dihasilkan antara sebelum dan sesudah 

peristiwa Tax Amnesty. Hal ini membuat hipotesis ditolak yang artinya tidak ada 

perbedaan rasio leverage perusahaan sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Ragimun, 2016), menyatakan penerapan Tax Amnesty di Indonesia masih 

merupakan wacana yang pro dan kontra. Pada dasarnya penerapan kebijakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak 

sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di 

luar negeri. Pada kenyataannya, pengalaman menunjukkan bahwa Tax Amnesty 

pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidak 

jelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan 
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prasarana yang memadai. Hal ini didukung oleh penelitian Stella (2009) yang 

menyatakan bahwa return on assets tidak berpengaruh terhadap  harga saham. 

Sedangkan Jamil (2017) menyatakan bahwa penerapan Tax Amnesty belum 

efektif. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan 

efektivitas pajak di Indonesia. Perbaikan sistem penerapan pajak serta kebijakan 

yang tepat akan meningkatkan efektivitas penerapan pajak di Indonesia. 

4.3.3. Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Pengujian hipotesis 3 (H3) untuk mengetahui perbedaan rasio likuiditas 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty.  

Pengujian hipotesis ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.6. Uji Beda T test Rasio Likuiditas Sebelum dan Sesudah Tax 

Amnesty 

 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Likuiditas 

Sebelum – Rasio 

Likuiditas Sesudah 

-.395862 1.119796 .238741 -.892351 .100628 -1.658 21 .112 

Perusahaan Yang Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Likuiditas 

Sebelum – Rasio 

Likuiditas Sesudah 

.083445 .400718 .126718 -.203211 .370101 .659 9 .527 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Tabel 4.6. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel rasio 

likuiditas pada sampel 22 perusahaan yang tidak mengikuti Tax Amnesty sebesar 

0,112 > 0,05 sedangkan signifikansi pada pengujian sampel 10 perusahaan yang 

mengikuti Tax Amnesty sebesar 0,527 > 0,05. Pada tabel 4.6. menunjukkan bahwa 

Rasio Likuiditas Sebelum - Rasio Likuiditas Sesudah tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Tax Amnesty. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 

yang menunjukkan angka yang lebih besar dari α = 0,05. Nilai statistik uji t-hitung 

lebih kecil dari t-tabel (1.7171 > -1.658) pada sampel 22 perusahaan, sedangkan 

pada sampel 10 perusahaan yang menikuti Tax Amnesty memiliki nilai statistik uji 

t-hitung lebih kecil dari t-tabel (0.659 < 1.8125). Jadi tidak ada perbedaan dan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (likuiditas) 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

Rasio likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 

dengan aktiva lancar yang tersedia. adanya indikasi semakin besar likuiditas 

perusahaan semakin kuat keseluruhan kondisi keuangan dan semakin besar laba 

perusahaan berarti semakin tinggi tingkat risiko pendanaan yang digunakan yaitu 

pendanaan hutang semakin menarik dengan adanya perbaikan dalam likuiditas. 

Current ratio merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva lancar 

yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.  

Pada rasio lancar persediaan termasuk dalam aset lancar berbeda dengan 

rasio cepat yang justru mengurangkan persediaan dari aset lancarnya dimana 

persediaan dapat di jaminkan untuk menjamin utang perusahaan. Kesehatan suatu 
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perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya rasio likuiditas yang diukur 

dengan rasio lancar akan berhubungan dengan kelengkapan tingkat 

pengungkapan. Secara finansial perusahaan yang kuat lebih banyak 

mengungkapkan informasi daripada perusahaan yang lemah.  Hasil penelitian ini 

menyatakan tidak perbedaan rasio likuiditas antara sebelum dan setelah Tax 

Amnesty artinya dari pihak perusahaan mereka tetap menjadi perusahaan yang 

likuid (dapat memenuhi kewajiban lancar dalam jangka pendeknya) baik sebelum 

maupun sesudah Tax Amnesty. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai mean atau 

rata-rata antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty atau dengan kata lain 

perbedaannya hanya sedikit saja. Selain itu rasio likuiditas merupakan rasio yang 

mengindikasikan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka 

pendek pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia, alasan 

ditolaknya hipotesis ini adalah karena selama ini mayoritas perusahaan yang 

terdaftar di BEI telah patuh dalam membayar pajak atau tax sehingga tidak ada 

perbedaan likuiditas yang dihasilkan antara sebelum dan sesudah peristiwa Tax 

Amnesty. Hal ini membuat hipotesis ditolak yang artinya tidak ada perbedaan 

rasio likuiditas perusahaan sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Jamil, 2017), menyatakan bahwa penerapan Tax Amnesty belum efektif. 

Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pajak 

di Indonesia. Perbaikan sistem penerapan pajak serta kebijakan yang tepat akan 
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meningkatkan efektivitas penerapan pajak di Indonesia. Hal ini juga didukung 

penelitian Setyawati dan Alamsyah (2011) menyatakan bahwa perkembangan 

CAR, LDR, SR dan laba bersih sebelum pajak pada 2004-2008 kemungkinan 

meningkat LDR, CAR, dan SR tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba 

bersih sebelum pajak. 

4.3.4. Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Pengujian hipotesis 4 (H4) untuk mengetahui perbedaan rasio aktivitas 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

Pengujian hipotesis keempat dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Uji Beda T test Rasio Aktivitas Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty 

 

 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Aktivitas 

Sebelum – Rasio 

AKtivitas Sesudah 

.116324 .575543 .122706 -.138857 .371506 .948 21 .354 

Perusahaan Yang Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Rasio Aktivitas 

Sebelum – Rasio 

Aktivitas Sesudah 

-.101342 .254632 .080522 -.283495 .080811 -1.259 9 .240 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Tabel 4.7. memperlihatkan bahwa nilai signifikansi t untuk variabel rasio 

aktivitas likuiditas pada sampel 22 perusahaan yang tidak mengikuti Tax Amnesty 

sebesar 0,354 > 0,05 sedangkan signifikansi pada pengujian sampel 10 perusahaan 

yang mengikuti Tax Amnesty sebesar 0,240 > 0,05. Pada tabel 4.7. menunjukkan 

bahwa Rasio Aktivitas Sebelum - Rasio Aktivitas Sesudah tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Tax Amnesty. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

probabilitas yang menunjukkan angka yang lebih besar dari α = 0,05. Nilai 

statistik uji t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1.7171 > 0.948) pada sampel 22 

perusahaan, sedangkan pada sampel 10 perusahaan yang menikuti Tax Amnesty 

memiliki nilai statistik uji t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-1.259 < 1.8125). Nilai 

positif menunjukkan bahwa sebelum Tax Amnesty kinerja rasio aktivitas lebih 

baik daripada sesudah peristiwa Tax Amnesty.  

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya. Analisis ini 

menganggap perlu suatu keseimbangan yang tepat antara investasi dalam setiap 

pos aktiva (persediaan, piutang dagang, aktiva tetap dan lain-lain) dengan hasil 

yang diperoleh dari investasi tersebut atau dengan pos aktiva lainnya. Perusahaan 

yang memiliki aktiva dengan jumlah besar belum tentu dapat menciptakan 

profitabilitas yang sudah direncanakan, atau dengan kata lain bahwa perusahaan 

tersebut belum tentu dapat menghasilkan laba yang maksimum. Kemampuan 

dalam menghasilkan laba yang maksimum baru terwujud, apabila seluruh dana 

yang ada dalam perusahaan dioperasikan secara efektif. Dengan demikian maka 

keefektifan dapat diketahui setelah melihat persentase perputaran seluruh aktiva 
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yang ada. Rasio aktivitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, 

penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan rasio antara penjualan dengan total aktiva (TATO). 

TATO memperhitungkan seluruh aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan baik 

aset lancar maupaun aset tetapnya dalam menghasilkan penjulan bagi perusahaan. 

Hasil penelitian ini menyatakan tidak ada perbedaan rasio TATO antara sebelum 

dan setelah Tax Amnesty  artinya bagi perusahaan, kemampuannya dalam 

menghasilkan penjulan dari penggunaan aset sama saja.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai mean atau 

rata-rata antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty atau dengan kata lain 

perbedaannya hanya sedikit saja. Selain itu rasio aktivitas merupakan rasio yang 

mengindikasikan mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan 

aktivitasnya, alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena selama ini mayoritas 

perusahaan yang terdaftar di BEI telah patuh dalam membayar pajak atau tax 

sehingga tidak ada perbedaan aktivitas yang dihasilkan antara sebelum dan 

sesudah peristiwa Tax Amnesty. Hal ini membuat hipotesis ditolak yang artinya 

tidak ada perbedaan rasio aktivitas perusahaan sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Setyawati dan Alamsyah, 2011) menyatakan bahwa perkembangan CAR, 

LDR, SR dan laba bersih sebelum pajak pada 2004-2008 kemungkinan meningkat 

LDR, CAR, dan SR tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba bersih 
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sebelum pajak. Sedangkan Nanda (2016) menyatakan bahwa informasi Tax 

Amnesty tidak direspon oleh investor pada periode pertama kebijakan Tax 

Amnesty. Kebijakan Tax Amnesty periode II menunjukkan perbedaan negatif 

karena masalah hardbrexit yang mempengaruhi bursa Asia termasuk Indonesia. 

Investor cenderung menunggu keberhasilan Tax Amnesty yang pada periode 

ketiga ada reaksi yang menunjukkan pengembalian abnormal yang positif. 

Berdasarkan dana repatriasi yang terkumpul, investor lebih tertarik berinvestasi di 

sektor perbankan daripada sektor indeks LQ45. Sebagai saran, akan ada lebih baik 

jika investor menganalisis isu-isu seperti masalah Tax Amnesty yang dianggap 

masalah positif. Karena tidak semua informasi beredar sesuai dengan kenyataan 

yang ada di pasar, ini dilakukan agar investor mendapatkan pengembalian 

maksimal atau terbebas dari risiko. 

4.3.5. Pengujian Hipotesis 5 (H5) 

Pengujian hipotesis 5 (H5) untuk mengetahui perbedaan EPS sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty. 

Pengujian hipotesis kelima dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.8. Uji Beda T test EPS Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty 

 

 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 EPS Sebelum – EPS 

Sesudah 
-1.169 781.517 166.620 -463.454 229.556 -.702 21 .490 

Perusahaan Yang Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 EPS Sebelum – EPS 

Sesudah 

-7.324 328.129 103.763 -242.053 227.405 -.071 9 .945 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Tabel 4.8. memperlihatkan bahwa nilai signifikansi t untuk variabel rasio 

pasar likuiditas pada sampel 22 perusahaan yang tidak mengikuti Tax Amnesty 

sebesar 0,490>0,05 sedangkan signifikansi pada pengujian sampel 10 perusahaan 

yang mengikuti Tax Amnesty sebesar 0,945 >0,05. Pada tabel 4.8. menunjukkan 

bahwa Rasio Pasar  Sebelum - Rasio Pasar Sesudah tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Tax Amnesty. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang 

menunjukkan angka yang lebih besar dari α = 0,05. Nilai statistik uji t-hitung 

lebih kecil dari t-tabel (1.7171 > -0.702) pada sampel 22 perusahaan, sedangkan 

pada sampel 10 perusahaan yang menikuti Tax Amnesty memiliki nilai statistik uji 

t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-0.71 < 1.8125). Jadi tidak ada perbedaan dan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (EPS) sebelum 

dan sesudah Tax Amnesty. 
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Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang nghubungkan harga saham 

dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai 

apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek 

di masa mendatang. Earning Per Share (laba per lembar saham) adalah angka 

laba per lembar saham untuk mengukur potensi maksimum yang mungkin 

diperoleh pemegang saham dalam pembagian laba.  

Rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan, relative terhadap 

nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang 

investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen, juga berkepentingan 

rasio ini. Earning Per Share banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan 

perusahaan. Earning Per Share yang dikaitkan dengan harga pasar saham dapat 

memberikan gambaran bagaimana kinerja perusahaan dibanding dengan 

penanaman uang pemilik perusahaan. Nilai Earning Per Share perusahaan yang 

tinggi mengidentifikasikan perusahaan mampu mengalokasikan dana yang 

diperoleh secara efektif dan efisien. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada 

beda rasio pasar artinya baik sebelum maupun sesudah Tax Amnesty, perusahaan 

memiliki nilai rasio pasar yang dilihat dari EPS (laba per lembar saham) tidak 

jauh berbeda.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai mean atau 

rata-rata antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah Tax Amnesty atau dengan kata lain 

perbedaannya hanya sedikit saja. Selain itu rasio pasar merupakan rasio yang 

melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan, 
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alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena selama ini mayoritas perusahaan 

yang terdaftar di BEI telah patuh dalam membayar pajak atau tax sehingga tidak 

ada perbedaan perkembangan nilai perusahaan yang dihasilkan antara sebelum 

dan sesudah peristiwa Tax Amnesty. Hal ini membuat hipotesis ditolak yang 

artinya tidak ada perbedaan rasio pasar perusahaan sebelum dan sesudah Tax 

Amnesty. 

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Setyawati dan Alamsyah, 2011), menyatakan bahwa perkembangan CAR, 

LDR, SR dan laba bersih sebelum pajak pada 2004-2008 kemungkinan meningkat 

LDR, CAR, dan SR tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba bersih 

sebelum pajak.Hal ini juga didukung oleh penelitian Nanda (2016) menyatakan 

bahwa informasi Tax Amnesty tidak direspon oleh investor pada periode pertama 

kebijakan Tax Amnesty. Kebijakan Tax Amnesty periode II menunjukkan 

perbedaan negatif karena masalah hardbrexit yang mempengaruhi bursa Asia 

termasuk Indonesia. Saniman (2007) menyatakan bahwa ITO, ROA, ROE, EPS 

dan PBV dapat digunakan untuk memprediksi return saham syariah dalam Jakarta 

Islamic Index (JII). 

4.3.6. Pengujian Hipotesis 6 (H6) 

Pengujian hipotesis 6 (H6) untuk mengetahui perbedaan frekuensi trading 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty: 

Pengujian hipotesis keenam dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.9. Uji Beda T test Frekuensi Trading Sebelum dan Sesudah Tax 

Amnesty 

 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Perusahaan Yang Tidak Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Frekuensi Trading 

Sebelum – Frekuensi 

Trading Sesudah 

.116324 .575543 .122706 -.138857 .371506 .948 21 .354 

Perusahaan Yang Mengikuti Tax Amnesty 

Pair 1 Frekuensi Trading 

Sebelum – Frekuensi 

Trading Sesudah 

4.144 124.376 39.331 325.426 503.373 10.536 9 .000 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Tabel 4.9. memperlihatkan bahwa nilai signifikansi t untuk frekuensi 

trading pada sampel 22 perusahaan yang tidak mengikuti Tax Amnesty sebesar 

0,354>0,05 sedangkan signifikansi pada pengujian sampel 10 perusahaan yang 

mengikuti Tax Amnesty sebesar 0,00>0,05. Pada tabel 4.9. menunjukkan bahwa 

Frekuensi Trading Sebelum - Frekuensi Trading Sesudah tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Tax Amnesty. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 

yang menunjukkan angka yang lebih besar dari α = 0,05. Nilai statistik uji t-hitung 

lebih kecil dari t-tabel (1.7171>0.948) pada sampel 22 perusahaan, sedangkan 

pada sampel 10 perusahaan yang menikuti Tax Amnesty memiliki nilai statistik uji 

t-hitung lebih besar dari t-tabel (10.55>1.8125). Jadi terdapat perbedaan yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (frekuensi trading) 

sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 
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Tingginya dana asing yang masuk ke Indonesia melalui stock market 

sebagai dampak dari peristiwa berlakunya Undang-Undang Tax Amnesty 

menyebabkan aktivitas volume perdagangan saham semakin meningkat. Aktivitas 

volume perdagangan digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat likuid 

atau tidak likuidnya suatu saham di pasar modal yang merupakan cerminan dari 

keadaan perusahaan. Hal ini dikarenakan volume perdagangan saham merupakan 

salah satu indikator yang digunakan dalam analisis fundamental pada penilaian 

harga saham dan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi 

pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 

perdagangan saham di pasar. 

Frekuensi Perdagangan, yaitu banyak kali transaksi terjadi di pasar modal. 

Frekuensi perdagangan saham adalah berapa kali transaksi jual beli terjadi pada 

saham yang bersangkutan pada waktu tertentu. Dengan frekuensi transaksi 

perdagangan saham dapat diketahui saham tersebut diminati investor atau tidak. 

Alasan diterimanya hipotesis ini adalah karena semakin tinggi frekuensi trading 

berarti semakin diminati oleh investor  sehingga terjadi perbedaan yang signifikan 

perdagangan sebelum dan sesudah Tax Amnesty.   

Hasil sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati dan 

Alamsyah, 2011) menyatakan bahwa perkembangan CAR, LDR, SR dan laba 

bersih sebelum pajak pada 2004-2008 kemungkinan meningkat LDR, CAR, dan 

SR tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba bersih sebelum pajak. 

Saniman (2007) menyatakan bahwa ITO, ROA, ROE, EPS dan PBV dapat 
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digunakan untuk memprediksi return saham syariah dalam Jakarta Islamic Index 

(JII). 

4.4. Ringkasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data diperolah data sebanyak 32 perusahaan yang 

telah lolos uji normalitas dan kemudian diuji hipotesis menggunakan uji beda. 

Maka, secara keseluruhan ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada table 4.11 

 

Tabel 4.10. Ringkasan Perbandingan Kinerja Sebelum dan Setelah 

Tax Amnesty 

Hip

otesi

s 

Variabel 

Hasil Uji Beda Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty 

Arah Hasil Penerimaan 

H1 Rasio Profit (ROA) + 
(0,860)  

Signifikan 
Tidak ada perbedaan 

H2 
Rasio Leverage 

(DER) + 
(0,735) 

Tidak Signifikan 
Tidak ada perbedaan 

H3 
Rasio Likuiditas 

(CR) + 
(0,093) 

Tidak Signifikan 
Tidak ada perbedaan 

H4 
Rasio Aktivitas 

(TATO) + 
(0,741) 

Signifikan 
Tidak ada perbedaan 

H5 Rasio Pasar (EPS) + 
(0,431) 

Tidak Signifikan 
Tidak ada perbedaan 

H6 Frekuensi Trading + 
(0,000) 

Signifikan 
Ada perbedaan 

Berdasarkan pada tabel 4.10. dapat disimpulkan bahwa untuk Rasio Profit, 

Rasio Leverage, Raso Likuiditas, Rasio Aktivitas dan Rasio Pasar tidak diterima 

karena nilai probabilitas menunjukkan angka yang lebih besar dari α = 0,05, 

artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah peristiwa Tax Amnesty. 

Rasio Profit sebelum dan sesudah Tax Amnesty dapat diketahui bahwa nilai 
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signifikansi untuk variabel rasio profit sebesar 0,860 > 0,05 artinya hipotesis 

pertama pada penelitian ini tidak ada perbedaan. Rasio Laverage sebelum dan 

sesudah Tax Amnesty menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel rasio 

leverage sebesar 0,735 > 0,05 artinya hipotesis kedua pada penelitian ini tidak ada 

perbedaan. Rasio Likuiditas sebelum dan sesudah Tax Amnesty menunjukkan nilai 

signifikansi untuk variabel Rasio Likuiditas adalah sebesar 0,093 > 0,05 artinya 

hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak ada perbedaan. Rasio Aktivitas sebelum 

dan sesudah Tax Amnesty menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel rasio 

aktivitas adalah sebesar 0,741 > 0,05 artinya hipotesis keempat pada penelitian ini 

tidak ada perbedaan. Rasio Pasar sebelum dan sesudah Tax Amnesty menunjukkan 

nilai signifikansi untuk variabel rasio pasar adalah sebesar 0,431 > 0,05 artinya 

hipotesis kelima pada penelitian ini tidak ada perbedaan. Dari kelima rasio ini 

tidak ada perbedaan yang signifikan anatar sebelum dan sesudah kejadian Tax 

Amnesty, jadi peristiwa  Tax Amnesty tidak berdampak pada perusahaan. 

Frekuensi trading saja yang diterima, artinya sesudah kejadian Tax Amnesty, 

perusahaan mengalami peningkatan dalam hal Frekuensi Trading karena menurut 

investor  Tax Amnesty merupakan berita baik bagi investor dan perusahaan 

emiten. 

 

 

 

 

 


