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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah Indonesia meresmikan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). 

Kebijakan ini merupakan bentuk terobosan dibidang perpajakan dengan tujuan 

agar wajib pajak yang selama ini mengalami kesulitan dalam penyelesaian 

masalah perpajakan. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak 

yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi, serta 

penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh 

pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan 

cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang 

tebusan. Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan yaitu tanggal 1 Juli 2016, dan 

terbagi menjadi tiga periode yaitu, periode I dari tanggal diundangkan s.d 30 

September 2016, periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 

2016, dan periode III  dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 (ditjen 

pajak, 2016) 

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 
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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.  

Potensi dana hasil repatriasi yang masuk diperkirakan mencapai        

Rp.1.000 triliun, sedangkan tambahan penerimaan dari tarif tebusan 

diperkirakan mencapai Rp 165 triliun. Perkiraan besaran dana yang akan 

kembali ke Indonesia didapatkan dari perhitungan jumlah aset WNI di luar 

negeri dikali dengan tarif tebusan pajak sebesar 2%. Target pemerintah        

Rp 165 triliun, Rp 1.000 triliun targetnya dari uang masuk kali 2% dan kira-

kira dari Rp 3.500-Rp 4.500 triliun dari aset dan uang yang tetap di luar negeri  

sekitar 4%  dari total Rp 165 triliun (detikfinance.com, 2016). 

Gateway atau pintu masuk untuk mendukung program tax amnesty itu 

ada tiga dengan instrumen berbeda tapi instrumen keuangan. Satu, perbankan 

bisa deposito, surat berharga. Kedua, perusahaan efek dengan saham, investasi 

dan segala macam. Ketiga, Manajer Investasi (MI), tapi manajer investasi 

produknya meliputi produk pasar modal, saham dan obligasi. Program 

Pengampunan Pajak jadi kebijakan istimewa di pasar modal, dengan program 

pengampunan pajak juga para investor yang menanamkan sahamnya dengan 

mencatat nama orang lain akan diampuni kesalahannya. Mereka yang 

meminjam nama orang lain untuk berinvestasi di pasar modal memungkinkan 

akan membuka identitas asli mereka pada penerapan tax amnesty selama 9 
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bulan memperkirakan, besaran dana yang berpotensi dari pemulihan nama 

investor tersebut sekitar Rp.300 triliun (detikfinance.com, 2016). 

Derasnya dana repatriasi yang masuk ke pasar modal membantu 

meningkatkan nilai transaksi dan harga saham di bursa. Respon positif pasar 

keuangan terlihat dari besarnya dana asing yang masuk ke pasar modal 

(IHSG) yaitu telah masuk Rp 9,5 triliun hanya dalam tenggang waktu 9 hari 

kerja bursa (28 juni 2016 -15 juli 2016). Hal ini menunjukan bahwa investor 

juga ikut merespon adanya kebijakan ini (riauonline.co.id, 2016). 

Hartono (2017) mengemukakan bahwa, para pelaku pasar modal akan 

mengevaluasi setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten ataupun 

kebijakan pemerintah, sehingga hal tersebut akan menyebabkan beberapa 

perubahan pada transaksi perdagangan dan harga saham. 

Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah permintaan 

(demand) investor terhadap saham dipasar modal. Semakin meningkat 

permintaan suatu saham, maka pengaruhnya semakin besar terhadap aktivitas 

volume perdagangan saham tersebut (Febriyanti dan Rahyuda, 2016). 

Terjadinya perubahan dari harga saham dalam bentuk kenaikan atau 

penurunan harga saham yang disebabkan karena adanya pengumuman 

informasi atau peristiwa baru akan memberikan abnormal return (return tidak 

normal) kepada pasar (Hartono, 2017).  

Di Indonesia terdapat beberapa indeks saham yang mewakili 

pergerakan harga saham di BEI salah satunya adalah Indeks LQ-45. Indeks 

LQ-45 dibentuk dari 45 saham-saham yang paling aktif diperdagangkan 
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artinya liquiditas dan kapitalisasi pasar  paling tinggi dalam setahun terakhir. 

Market reaction terhadap berlakunya kebijakan tax amnesty periode I pada 

saham LQ-45 mewakili pergerakan saham di IHSG. Apabila peristiwa tersebut 

memiliki kandungan informasi, maka pasar akan bereaksi yang dapat dilihat 

dari adanya perubahan harga saham dan volume perdagangan saham pada 

hari-hari disekitar peristiwa tersebut. Sebaliknya, apabila peristiwa tersebut 

tidak memiliki kandungan informasi berarti para investor tidak bereaksi 

terhadap peristiwa yang terjadi (Hartono, 2017). 

Tabel 1.1 

Rata-Rata Volume Perdagangan Saham Pada Indeks LQ-45 Sebelum dan 

Sesudah  Berlakunya Kebijakan Tax Amnesty Periode I 

 

Hari 
Volume  

Perdagangan 

H-5 47.078.959 

H-4 39.238.115 

H-3 54.850.814 

H-2 49.468.966 

H-1 58.706.121 

H 0 35.557.841 

H+1 59.138.441 

H+2 51.675.807 

H+3 51.361.885 

H+4 48.561.486 

H+5 43.181.827 

Sumber  : yahoo finance.com (data diolah) 

 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadinya pergerakan yang 

fluktuatif pada volume perdagangan hai ini menunjukkan bahwa kondisi 
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sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kebijakan tax amnesty terdapat 

kandungan informasi yang cukup untuk membuat pasar modal bereaksi 

terhadap pengumuman kebijakan tax amnesty. Rata-rata nilai volume 

perdagangan saham LQ-45 sebelum berlakunya kebijakan tax amnesty periode 

I terendah berada di H-4 yaitu 39.238.115 dan tertinggi berada di H-1 yaitu 

58.706.121, sedangkan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty periode I 

terendah berada di H+4 yaitu 43.181.827 dan tertinggi berada di H+1 yaitu 

59.138.441. Namun Sebelum pengumuman semula rata-rata nilai volume 

perdagangan saham 58.706.121 pada H-1 menurun menjadi 35.557.841 pada 

  . Namun, setelah pengumuman pasar merespon positif  kebijakan tax 

amnesty sehingga pada saat diberlakukannya kebijakan tax amnesty yaitu pada 

H+1 mengalami peningkatan sebesar 59.138.441. 

Volume perdagangan saham ini merupakan suatu indikator yang 

digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu kejadian atau peristiwa. 

Semakin meningkat permintaan suatu saham, maka pengaruhnya semakin 

besar terhadap aktivitas volume perdagangan saham tersebut. 

Selain itu, abnormal return saham juga dapat dijadikan sebagai 

parameter untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa berlakunya kebijakan 

tax amnesty periode I. 
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Tabel 1.2 

Rata-Rata Abnormal Return Saham Pada Indeks   LQ-45 Sebelum dan 

Sesudah  Berlakunya Kebijakan Tax Amnesty Periode I 

 

Hari 
Abnormal 

Return  

H-5 -0.0013 

H-4 0.0031 

H-3 -0.0039 

H-2 0.0010 

H-1 -0.0017 

H 0 0.0005 

H+1 0.0050 

H+2 0.0061 

H+3 0.0059 

H+4 -0.0010 

H+5 -0.0020 

Sumber  : yahoo finance.com (data diolah) 

 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadinya  pergerakan yang  fluktuatif 

pada abnormal return saham LQ-45 sebelum berlakunya kebijakan tax 

amnesty periode I terendah berada di H-3 yaitu -0,0039 sementara tertinggi 

berada di H-4 yaitu 0,0031. Sementara abnormal return saham LQ-45 sesudah 

berlakunya kebijakan tax amnesty periode I terendah berada di H+5 yaitu        

-0,0020 dan tertinggi berada di H+2 yaitu 0,0061. Jumlah abnormal return 

yang positif menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh diatas normal, 

sementara jumlah abnormal return yang negatif berarti menunjukkan bahwa 

keuntungan yang diperoleh dibawah normal. 
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Reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) atau informasi bisa saja 

dianggap positif atau negatif oleh pasar, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Shinta Febriyanti dan Henny Rahyuda (2016), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kenaikan harga BBM, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fransisko Purba dan Siti Ragil 

Handayani (2017), menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal 

return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa politik 

pilkada DKI Jakarta 2017. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

event study yaitu reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) atau informasi 

dipublikasikan tidak terkait langsung dengan kegiatan pasar yaitu kebijakan 

tax amnesty. Berdasarkan fenomena tersebut mendorong penulis untuk 

meneliti “Analisis Perbedaan Volume Perdagangan Dan Abnormal Return 

Saham Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Kebijakan Tax Amnesty 

Periode  I  Tanggal 1 Juli 2016  (Event Study Pada Indeks Saham  LQ-45 

Di Bursa Efek Indonesia)”. 
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1.2   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu : 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada volume 

perdagangan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty 

periode I pada indeks  saham LQ-45? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return 

saham sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty 

periode I pada  indeks saham LQ-45? 

 

1.3   Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan pada volume perdagangan saham 

sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty periode I. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pada abnormal return saham sebelum 

dan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty periode I.  

1.3.2  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai penelitian event 

study. Selain itu, penelitian ini juga sebagai syarat dalam 
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menyelesaikan studi S1 jurusan manajemen, fakultas ekonomi dan 

ilmu sosial. 

b) Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebagai 

dasar pengambilan keputusan investasi, khususnya bagi investor. 

c) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bagi perusahaan yaitu dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan harga saham. 

d) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat sebagai 

sumber referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti konsep yang sama. 

 

1.4    Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang 

dipergunakan penulis adalah sebagai berikut : 

          BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   :    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang memaparkan landasan teori yang 

akan mendasari pembentukan hipotesis dan dasar pembahasan 

penelitian. Landasan teori tersebut diperoleh dan berbagai studi 

literatur yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. 
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BAB III   :   METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai 

metodologi yang digunakan dalam penelitian, antara lain 

metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, 

metode penelitian, dan teknik pengolahan data. 

BAB IV  :    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini merupakan bab yang berisi pembahasan gambaran 

perusahaan yang terdaftar di saham LQ-45. 

BAB V   :    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang berisi pembahasan masalah dan 

paparan hasil penelitian. 

BAB VI  :    PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas mengenai 

kesimpulan  yang diperoleh  dari hasil penelitian, yang terdiri 

dari kesimpulan, keterbatasan peneliti serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


