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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) 

UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty 

adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 

mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak 

yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta 

penghapusan sanksi pidana di bidang 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 (Hartono, 2017). 

Adapun yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:  

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

2. Wajib Pajak Badan 

3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengan (UMKM) 

4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak 
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Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan 

terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:  

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016 

2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 

3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong 

oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya 

sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi 

antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara 

berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan 

Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi. 

Adapun tujuan Tax amnesty : 

1. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar 

negeri. 

2. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. 

3. Menambah jumlah wajib pajak. 

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang 

mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:  

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau 

PPNBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum 

diterbitkan ketetapan pajaknya. 
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2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah 

diterbitkan. 

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. 

4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 

penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib 

Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti 

permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dan 

5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau 

bangunan serta saham. 

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang 

Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan 

hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak 

Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di 

bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib 

Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan 

oleh pelaksanaan Undang-Undang ini. 

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah 

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan 

Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas 

domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan 
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peningkatan investasi, merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju 

sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan 

yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan 

penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan (Ditjen pajak, 2016). 

Pengampunan Pajak membawa angin segar bagi pasar saham dalam 

negeri. Kenaikan kinerja pasar modal karena ada optimisme dari para pelaku 

pasar maupun otoritas bersangkutan akan adanya dana masuk secara besar-

besaran dari program pengampunan pajak. Program tax amnesty akan 

mendorong likuiditas keuangan didalam negeri meningkat. Kondisi ini dapat 

dijadikan momentum bagi perusahaan untuk meraih dana. Meningkatnya 

aktivitas usaha, tentu akan memberi harapan positif bagi kinerja emiten dan 

akan mendorong sejumlah investor berinvestasi dipasar modal (Hartono, 

2017). 

 

2.2  Indeks Saham LQ-45 

 Intensitas transaksi setiap sekuritas dipasar modal berbeda-beda. 

Sebagian sekuritas memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan aktif 

diperdagangkan dipasar modal, namun sebagian sekuritas lainnya lebih sedikit 

frekuensi transaksi dan cenderung bersifat pasif. Di Indonesia persoalan 

tersebut dipecahkan dengan menggunakan indeks LQ-45. Indeks LQ-45 terdiri 

dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang 
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besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria pemilihan (Tandelilin, 

2010). 

Menururt Hartono (2017), terdapat pertimbangan-pertimbangan yang 

mendasari pemilihan saham yang masuk dalam indeks LQ-45 sebagai berikut : 

1. Selama 12 bulan terakhir, rata-rata transaksi saham yang masuk dalam 

urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler.  

2. Selama 12 bulan terakhir rata-rata kapitalisasi pasar masuk dalam urutan 

60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler. 

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan. 

LQ-45 diperbaharui setiap enam bulan sekali, yaitu awal bulan 

Februari dan Agustus (Hartono,2017). Indeks LQ-45 pertama kali diluncurkan 

pada tanggal 24 Februari 1997. Hari dasar untuk perhitungannya adalah 13 

Juli 1994 dengan nilai dasar 100. Selanjutnya bursa efek secara rutin 

memantau perkembangan kinerja masing-masing ke-45 saham yan masuk 

perhitungan indeks LQ-45. Penggantian saham dilakukan setiap enam bulan 

sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Apabila terdapat saham 

yang tidak memenuhi kriteria seleksi, maka saham tersebut dikeluarkan dari 

perhitungan indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria 

(Tandelilin, 2010). 
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2.3  Volume Perdagangan Saham 

Menurut Tandelilin (2010), keputusan analisis teknikal dalam menjual 

atau membeli saham didasari oleh data-data harga dan volume perdagangan 

saham dimasa lalu. Volume perdagangan saham adalah banyaknya lembar 

saham yang diperdagangkan  pada waktu tertentu. Jika peristiwa tersebut 

mengandung informasi maka pasar akan bereaksi sehingga terjadi perubahan 

volume perdagangan saham. Jika informasi tersebut memberikan sinyal positif 

maka minat investor atas saham akan meningkat, tetapi jika informasi tersebut 

memberikan sinyal negatif maka minat investor atas saham akan menurun 

(Sari. dkk, 2017). 

Volume perdagangan saham mencerminkan kekuatan antara 

penawaran (supply) dan permintaan (demand) yang merupakan manifestasi 

dari tingkah laku investor. Naiknya volume perdagangan merupakan kenaikan 

meningkat volume penawaran dan permintaan suatu saham, semakin besar 

pengaruhnya terhadap fluktuasi harga saham di bursa, dan semakin 

meningkatnya volume perdagangan saham menunjukkan semakin diminatinya 

saham tersebut oleh masyarakat (Ang, 1997 dalam Indarti dan Purba, 2011).  

Perhitungan TVA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 

perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan 

keseluruhan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut pada kurun 

waktu yang sama (Suryawijaya dan Setiawan 1998, dalam Febriyanti dan 

Rahyuda, 2016). Satuan pengukuran trading volume activity adalah dalam 

bentuk lembar. Perhitungan TVA sebagai berikut : 
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TVA. it =  Saham perusahaan yang diperdagangkan pada waktu tertentu 

 

             Jumlah saham yang beredar pada periode tertentu 

 

2.4 Return  

Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, 

dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya (Fahmi dan 

Hadi, 2009). Menurut Hartono (2017), return merupakan hasil yang diperoleh 

dari investasi. Tingkat pengembalian tersebut berupa capital gain (loss) dan 

yield (dividen) yang diperoleh dari hasil jual beli saham. Pendapatan dari 

investasi saham ini merupakan keuntungan yang didapat dari kegiatan jual beli 

saham, dimana jika untung disebut dengan capital gain sedangkan jika rugi 

disebut dengan capital loss. Oleh karena itu, investor harus mampu 

memprediksi alternatif investasi yang memberikan return tertinggi dengan 

tingkat risiko tertentu (Octafilia, 2016). 

Return yang sesungguhnya (realized return) merupakan return yang 

telah terjadi (Hartono, 2017). Realized return dihitung menggunakan data 

historis. Fungsi dari realized return adalah dapat digunakan sebagai salah satu 

pengukur dari kinerja perusahaan selain itu juga sebagai dasar penentuan expected 

return dan resiko dimasa datang (Pamungkas, dkk, 2015) 

Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa yang akan datang. Expected 

return digunakan dalam mengambil keputusan investasi (Hartono, 2017). 
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2.5 Abnormal Return 

Abnormal return merupakan kelebihan dari imbal hasil yang 

sesungguhnya terjadi (actual return) terhadap imbal hasil normal. Imbal hasil 

normal merupakan imbal hasil ekspektasi (expected return) atau imbal hasil 

yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian imbal hasil tidak normal 

(abnormal return) adalah selisih antara imbal hasil sesungguhnya yang terjadi 

dengan imbal hasil ekspektasi (Hartono, 2017). 

Menghitung rate of return saham individual (   ) selama waktu 

pengamatan dengan menggunakan rumus:  

     
         

     
 

Keterangan : 

         = return saham perusahaan ke-i selama periode ke-t 

        = harga saham i waktu t 

      = harga saham i waktu t-1 

Bown dan Warns (1985) dikutip dari (Hartono, 2017) mengestimasi 

return ekspektasi (expected return) menggunakan model estimasi sebagai 

berikut : 

1. Mean-adjusted Model 

Model sesuaian rata-rata (mean-adjusted model) ini menganggap 

bahwa ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata realisasi 

sebelumnya selama periode estimasi (estimation period). 
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Keterangan  :  

E(R.it) = Return ekspetasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t  

Ri.j = Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j  

T = Lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2 

 

2.  Market  Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan menggunakan model pasar 

(Market Model), penghitungan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: (1) 

membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama 

periode estimasi dan (2) menggunakan model ekspektasi ini untuk 

mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dibentuk 

dengan menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan 

persamaan: 

                        

Keterangan  :  

     = Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

   = Intercept untuk sekuritas ke-i  

   = Koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke-i 

               = Kesalahan residu ke-i pada periode estimasi ke-j 
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3. Market Adjust  Model 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

indeks  pasar  pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka  tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, 

karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar. 

E(R.it) = Rmt 

 Keterangan:  

 E(Rit)  = expected return saham perusahaan i pada waktu t  

 Rmt = return pasar pada waktu ke-t 

 

Dalam penelitian ini menggunakan Market-Adjusted Model untuk 

menghitung return ekspektasi, sehingga rumus yang digunakan adalah : 

          
             

       
 

Keterangan:  

E(R.it)   = expected return saham perusahaan i pada waktu t  

        = Indeks harga saham gabungan pada periode ke-t 

       = Indeks harga saham gabungan pada periode ke t-1 

 Menghitung abnormal return yang merupakan selisih antara return 

sesungguhnya dengan return yang diharapkan dengan rumus : 
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Keterangan :  

 ARit       = Abnormal Return saham i pada periode t 

 Rit  = Actual Return saham i pada periode t 

 E(Rit)    = Expected Return saham i pada periode t 

 

2.6  Pandangan Islam Tentang Pasar Modal 

Dilihat dari sisi syari’ah Islam, pasar modal adalah salah satu produk 

muamalah. Transaksi di dalam pasar modal menurut syari’ah tidak dilarang 

(dibolehkan) sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan 

ketentuan yang telah digariskan oleh syari’ah Islam. Pasar modal adalah salah 

satu kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan 

Hadits sehingga hal tersebut termasuk dalam kajian ijtihadi  Diantara yang 

dilarang oleh syari’ah Islam dalam melakukan transaksi bisnis adalah 

transaksi yang mengandung riba sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an 

surat Al-Baqarah ayat 275. 

     

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
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disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

 

Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh 

karena itu semua transaksi di pasar modal yang terdapat di dalamnya unsur 

riba maka transaksi itu dilarang. Pasar modal, sesuai dengan namanya 

merupakan kegiatan transaksi jual beli yang seharusnya mengikuti ketentuan 

syari’ah, tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, ketidak pastian sesuatu yang 

dijual dan sebagainya (Romansyah, 2015). Dalam al-Qur’an Allah 

mengingatkan antara lain dalam surah al-Nisa’ ayat 29. 

 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 

menyatakan pentingnya Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip 

Syariah di bidang pasar modal karena perkembangan ekonomi suatu negara 

tidak lepas dari perkembangan pasar modal. Pasar modal merupakan domain 

“muamalah” dalam kajian islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal 

pikiran manusia untuk mengembangkannya. 

Fatwa DSN-MUI No.40 Tahun 2003 (pasal 4 ayat 2) “Saham Syariah 

adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah (Jenis Usaha dan pelaksanaan transaksi/akad 

tidak melanggar prinsip-prinsip syariah), dan tidak termasuk saham yang 

memiliki hak istimewa”. Ketentuan akad dalam saham syariah, yaitu saham 

syariah berdasarkan akad musyarakah dan perdagangan efek di pasar reguler 

Bursa Efek menggunakan akad jual beli (ba’i) dengan ketentuan : 

1) Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta 

jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual 

2) Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, 

walaupun penyelesaiannya administrasi transaksi pembeliannya 

(settlement) dilaksanakan kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh 

hukmi 

3) Efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat 

ekuitas sesuai prinsip syariah. 
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4) Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme 

tawar menawar yang berkesinambungan (ba’i al musawamah). 

5) Dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan tindakan 

yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

 

Jual beli dipasar modal dengan niat dan tujuan memperoleh 

penambahan modal, memperoleh asset likuid maupun pengharapan dividen, 

dengan memilikinya sampai jatuh tempo, dapat difungsikan sewaktu-waktu, 

dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan capital gain, hukumnya 

adalah boleh selama usahanya dalam hal halal, tidak melanggar syariat, dan 

tidak dijadikan sebagai alat spekulasi. 

Syari’ah Islam melarang transaksi yang di dalamnya terdapat spekulasi 

dan mengandung gharar atau ketidakjelasan yaitu transaksi yang di dalamnya 

dimungkinkan terjadi penipuan, karena itu gharar termasuk dalam pengertian 

memakan harta orang lain secara batil atau tidak sah. Termasuk dalam 

pengertian ini adalah penawaran palsu, karena itu Rasulullah saw melarang 

transaksi yang dilakukan melalui penawaran palsu. Demikian juga transaksi 

atas barang yang belum dimiliki (short selling).  

Menurut Harahap (1999) dalam Romansyah (2015), menambahkan 

kata Islami setelah pasar modal, dimana dia mengatakan bahwa pasar modal 

Islami sama saja dengan pasar modal konvensional, namun surat-surat 

berharga atau saham yang diperdagangkan harus sesuai dengan syariat Islam 

dan perusahaan yang memperdagangkannya harus perusahaan yang tidak 
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menyalahi syari’at. Artinya, tidak boleh ada unsur penipuan, kezaliman, unsur 

riba, insider trading, window dressing dan transaksi yang tidak  jujur lainnya. 

 

2.7  Penelitian Terdahulu 

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis melakukan 

perbandingan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Selain itu 

dimaksudkan pula untuk memberi gambaran tentang perbedaan fokus masalah 

dan hasil penelitian. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu dengan 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis 

(Tahun) 
Publikasi    Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 
Analisis 

Perbedaan 

abnormal 

return dan 

trading volume 

activity atas 

pengumuman 

kenaikan harga 

bbm pada  

Saham yang 

tergolong LQ 

45 

 

I Made Joni 

Suparsa 

dan 

Ni Made 

Dwi Ratnadi 

(2014) 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 

Vol. 7 

Nomo 2: 

382-389 

 

abnormal 

return dan 

trading 

volume 

activity 

Uji beda 

paired 

samples t-

test 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

tidak adanya 

perbedaan aktivitas 

volume perdagangan 

saham dan abnormal 

return atas 

pengumuman 

kenaikan harga BBM. 

2 
Analisis 

perbedaan 

abnormal 

return sebelum 

dan sesudah 

Peristiwa 

politik 

(pemilihan 

umum 

presiden) di 

indonesia dan 

Singapura 

(studi kasus 

terhadap 

perusahaan 

kelompok lq45 

di 

Bei dan strait 

times index di 

Faras Nabila 

dan 

Khairunnisa, 

SE. MM 

(2015) 

 

e-

Proceeding 

of 

Managemen

t : Vol.2, 

No.2 

Agustus 

2015 

abnormal 

return 

Uji beda 

paired 

samples t-

test 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan abnormal 

return saham 

perusahaan 

kelompok LQ45 dan 

STI sebelum dan 

sesudah pemilihan 

umum presiden di 

Indonesia tahun 2014 

dan di 

Singapura tahun 

2011. 
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sgx) 

3 Pengaruh 

pengumuman 

perubahan 

harga bbm 

awal 

pemerintahan 

Jokowi-JK 

terhadap reaksi 

pasar modal 

Indonesia 

Shinta 

Febriyanti 

dan 

Henny 

Rahyuda  

(2016) 

E-Jurnal 

Manajemen 

Unud, Vol. 

5, No. 2, 

2016: 838-

869 

abnormal 

return dan 

trading 

volume 

activity 

Uji beda 

Wilcoxon 

Signed 

Rank. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

 terdapat perbedaan 

abnormal return dan 

trading volume 

activity sebelum dan 

sesudah peristiwa 

pengumuman 

kenaikan harga BBM. 

Pada pengumuman 

penurunan harga 

BBM mendapatkan 

hasil yang 

menujukkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan abnormal 

return dan trading 

volume activity 

sebelum dan sesudah 

pengumuman. 

 

 

4 
Pengaruh 

pemilu 

presiden 

indonesia 

tahun 2014 

terhadap 

abnormal 

return dan 

trading volume 

activity (studi 

pada 

perusahaan 

pada 

perusahaan 

yang tercatat 

sebagai 

anggota indeks 

Aryo 

Pamungkas,S

uhadak, dan  

M.G Wi 

Endang N.P  

(2015) 

Jurnal 

Administras

i Bisnis 

(JAB) Vol. 

20 No. 1 

Maret 2015 

abnormal 

return dan 

trading 

volume 

activity 

Uji beda 

Wilcoxon 

Signed 

Rank. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

 tidak terdapat 

perbedaan rata-rata 

abnormal return yang 

signifikan setelah 

peristiwa pemilu 

presiden Indonesia, 

rata-rata trading 

volume activity 

menunjukkan 

terdapat perbedaan 

rata-rata trading 

volume activity yang 

signifikan setelah 

pemilu presiden 

Indonesia. Kedua 
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kompas100) hasil uji perbedaan 

rata-rata abnormal 

return dan trading 

volume activity 

sebelum dan setelah 

pemilu presiden 

Indonesia 

menunjukkan 

terdapat perbedaan 

rata-rata antara 

sebelum dan setelah 

pemilu presiden 

Indonesia. 

5 
Analisis 

perbedaan 

reaksi pasar 

modal 

indonesia 

sebelum dan 

Sesudah 

peristiwa 

Non ekonomi 

(studi pada 

peristiwa 

politik pilkada 

DKI Jakarta 

2017 putaran 

kedua) 

Fransisko 

Purba dan 

Siti Ragil 

Handayani 

(2017) 

Jurnal 

Administras

i Bisnis 

(JAB) Vol. 

51 No. 1 

Oktober 

2017 

 

abnormal 

return dan 

trading 

volume 

activity 

Uji beda 

paired 

samples t-

test 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan 

antara Average 

Abnormal Return 

(AAR) sebelum dan 

sesudah peristiwa 

politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017 

putaran kedua, dan 

tidak terdapat 

perbedaan 

signifikan antara 

Average Trading 

Volume Activity 

(ATVA) pada periode 

sebelum dan sesudah 

peristiwa 

politik Pilkada DKI 

Jakarta 2017 Putaran 

Kedua. 

6 
Analisis 

komparatif 

saham lq45 

sebelum dan 

Ni Putu Tila 

Permata Sari, 

Gusti Ayu 

Purnamawati

, dan 

 e-Journal S1 

Ak 

Universitas 

Pendidikan 

abnormal 

return dan 

trading 

volume 

Uji beda  

Wilcoxon 

Signed 

Ranks 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

tidak terdapat 

perbedaan rata-rata 
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sesudah pilpres 

amerika serikat 

2016 

Nyoman 

Trisna 

Herawati  

(2017) 

Ganesha 

Vol. 7 

Nomor. 1 

Tahun 2017 

activity abnormal return yang 

signifikan sebelum 

dan sesudah peristiwa 

pilpres Amerika 

Serikat 2016, 

sedangkan rata-rata 

trading ditemukan 

bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata 

trading volume 

activity yang 

signifikan sebelum 

dan sesudah peristiwa 

pilpres Amerika 

Serikat 2016. 

7 
Analisis 

perbandingan 

harga dan 

volume 

perdagangan 

saham sebelum 

dan sesudah 

stock split 

Inayatus 

Shofa  

Dan 

Sri Utiyati  

(2016) 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen 

: Volume 5, 

Nomor 7, 

Juli 2016 

harga dan 

volume 

perdagangan 

Uji beda 

paired 

samples t-

test 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

 terdapat perbedaan 

yang signifikan pada 

harga saham dan 

tidak ditemukan 

adanya perbedaan 

yang signifikan pada 

volume perdagangan 

saham sebelum dan 

sesudah peristiwa 

pemecahan saham 

 

8 
Dampak 

pemilihan 

Presiden 

Republik 

Indonesia 

tahun 

2014 terhadap 

abnormal 

return dan 

trading volume 

activity di 

Yusnita 

Octafilia 

(2016) 

Jurnal 

KURS 

Volume. 1 

Nomor. 1, 

Juni 2016 

abnormal 

return dan 

trading 

volume 

Activity 

Uji beda 

paired 

samples t-

test 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  

Abnormal return 

signifikan hanya 

ditunjukkan 

pada peristiwa 

Pelantikan 

Presiden.Trading 

volume activity 

sebelum dan setelah 

keempat peristiwa 
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bursa efek 

Indonesia 

(event study 

pada saham 

indeks kompas 

100) 

juga menunjukkan 

tidak adanya 

perbedaan yang 

signifikan. 

9 
Analisis 

perubahan 

volume 

perdagangan 

saham dan 

abnormal 

return sebelum 

dan sesudah 

pemilu 

legislatif 9 

april 2014 

(event study 

pada sektor-

sektor industri 

di bursa efek 

indonesia) 

Made Widi 

Hartawan, 

Made 

Pradana 

Adiputra, 

dan Nyoman 

Ari Surya 

Darmawan 

(2015) 

e-Journal S1 

Ak 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha  

(Volume 3 

No. 1 Tahun 

2015) 

volume 

perdagangan 

saham dan 

abnormal 

return 

Uji beda 

paired 

samples t-

test 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

 tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan rata-rata 

aktivitas volume 

perdagangan saham 

sebelum dan sesudah 

peristiwa pemilu 

legislatif dan tidak 

terdapat perbedaan 

yang signifikan rata-

rata abnormal return 

sebelum dan sesudah 

peristiwa pemilu 

legislatif. 

10 
Perbedaan 

abnormal 

return dan 

volume 

perdagangan 

saham sebelum 

dan setelah 

pengumuman 

pemenang 

award tahun 

2014 pada 

perusahaan 

yang listing di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Apriyanti 

Heny dan 

Sidanti 

(2016) 

Jurnal 

Ilmiah 

Bidang Ilmu 

Ekonomi  

Volume 11, 

No 2, 

September 

2016 

 

abnormal 

return dan 

volume 

perdagangan 

 

Uji beda 

paired 

samples t-

test 

Hasil menunjukkan 

bahwa  

tidak terdapat 

perbedaan abnormal 

return dan trading 

Volume Activity 

sebelum dan sesudah 

pengumuman 

penghargaan Annual 

Report Award 

(ARA), Indonesian 

CSR Award (ICA), 

dan Indonesian 

Sustainability 

Reporting Award 

(ISRA) tahun 2014. 
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Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada fenomena yang terjadi 

dan penelitian sebelumnya. Adapun kesamaan dalam penelitian ini dari 

penelitian terdahulu yaitu mengenai studi peristiwa (event study) serta 

menggunakan abnormal return dan volume perdagangan sebagai indikator 

reaksi pasar. Dan yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah 

peristiwa tersebut,  dalam penelitian ini yaitu peristiwa (event) yang 

digunakan mengenai berlakunya  kebijakan tax amnesty periode I tanggal 1 

Juli 2016, dengan sampel penelitian yaitu saham LQ-45 dengan periode 

pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa berlakunya kebijakan 

tax amnesty periode I. 

 

2.8  Hipotesis  Penelitian 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak membawa angin segar bagi pasar saham dalam negeri. 

Kenaikan kinerja pasar modal karena ada optimisme dari para pelaku pasar 

maupun otoritas bersangkutan akan adanya dana masuk secara besar-besaran 

dari program pengampunan pajak. Pertumbuhan ekonomi semakin bagus akan 

memicu aliran-aliran dana asing untuk masuk kembali ke Indonesia terutama 

melalui stock market, diantaranya terjadi perubahan pada volume perdagangan 

dan harga saham (Wulandari dkk, 2017).  

Pengampunan pajak diperkitakan membawa aliran dana masuk yang 

relatif cukup besar, khususnya bagi pasar modal. Artinya, perusahaan yang 

tercatat di BEI akan mendapatkan likuiditas dari program tax amnesty yang 
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bisa untuk memperluas usaha. Meningkatnya aktivitas usaha, tentu akan 

memberi harapan positif bagi investor  berinvestasi dipasar modal. Dengan 

demikian kinerja pasar modal akan mengalami peningkatan (Hartono, 2017). 

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, 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 saham (Hartono, 2017). Reaksi pasar 

modal atas pengumuman tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga 

saham sehingga terjadi fluktuasi harga yang dapat menaikkan harga saham 

dan juga return saham yang didapat (Febriyanti dan Rahyuda, 2016). 

 

H1 : Diduga terdapat perbedaan yang positif dan signifikan pada 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah berlakunya 

tax amnesty periode I 

 

H2 : Diduga terdapat perbedaan yang positif dan signifikan pada 

abnormal return saham sebelum dan sesudah berlakunya tax 

amnesty periode I. 
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2.9  Kerangka Pemikiran 

Tax amnesty yang salah satu tujuannya adalah mempercepat 

pertumbuhan restrukturisasi ekonomi di Indonesia melalui pengalihan harta 

dan pembayaran uang tebusan pajak dari masyarakat. Secara politis tax 

amnesty merupakan salah satu cara untuk menambah penerimaan negara.  

Dampak dari program pengampunan pajak (tax amnesty) memberikan 

dampak yang positif bagi pasar modal Indonesia. Dampak dari tax amnesty 

juga berpengaruh terhadap abnormal return saham dan volume perdagangan. 

Suatu informasi yang membawa kabar baik (good news) akan menyebabkan 

harga saham naik, dan sebaliknya jika informasi tersebut buruk (bad news) 

akan menyebabkan harga saham turun. Semakin meningkat permintaan suatu 

saham, maka pengaruhnya semakin besar terhadap aktivitas volume 

perdagangan saham tersebut, sehingga terjadi fluktuasi harga yang dapat 

menaikkan harga saham dan juga return saham yang didapat (Febriyanti dan 

Rahyuda, 2016). 

Selain melihat abnormal return, reaksi pasar dapat dilihat dari volume 

perdagangan saham (Trading Volume Activity). Pendekatan trading volume 

activity ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis pasar efisien bentuk 

lemah (weak form efficiency) karena pada pasar yang belum efisien atau 

efisien dalam bentuk lemah, sehingga juga mengamati reaksi pasar modal 

melalui pergerakan volume perdagangan saham (Fatrisya, 2017). 



 

 

34 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dan permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan menjadi kerangka pikiran 

sebagai berikut. 

      Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Kebijakan Tax Amnesty Periode I 

1 Juli 2016 

        Sebelum      Sesudah 

 

                            H1   H1                  H1 

 

 

 

                           H2             H2                   H2 
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