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   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Laporan keuangan perusahaan yang go public sangat penting bagi 

pengambilan keputusan investasi. Dalam melakukan investasi, laporan keuangan 

perusahaan sangat berperan penting bagi para calon investor. Karena melalui 

laporan keuangan, para calon investor dapat mengetahui informasi mengenai 

kondisi perusahaan yang ingin dipilihnya sebagai objek investasi. Pernyataan 

Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) Paragraf 12 (IAI,2012:3) Menyatakan 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahan posisi  

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan. 

Penyampaian laporan keuangan yang informasinya relevan akan memicu 

reaksi para pengguna laporan keuangan. Prakoso dan Martani (2012:1) 

menyatakan bahwa informasi yang relevan adalah informasi yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan oleh para investor dalam pengambilan setiap keputusan. Ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reaksi pengguna laporan keuangan 

dalam menilai investasi mereka. Antara lain perubahan tarif pajak penghasilan 

badan. Menurut Prakoso dan Martani (2012) menyatakan bahwa menurunan tarif 

pajak penghasilan badan dapat berpengaruh pada seluruh aktivitas perusahaan 

salah satunya adalah pada aktivitas yang mempengaruhi pajak tangguhan. 
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Perubahan tarif pajak penghasilan badan di indonesia terjadi pada tahun 

2008, dengan ditetapkan nya UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

yang berlaku efektif pada tahun 2009 merupakan perubahan ke-4 atas UU No.7 

Tahun 1983 melalui undang-undang ini, Pemerintah memberi kemudahan kepada 

Wajib Pajak Badan terkait dengan tarif pajak. salah satu kemudahan yang 

dimaksud adalah dengan menurukan tarif pajak penghasilan yang dikenai tarif flat 

28% mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan menjadi 25% mulai berlaku efektif 

pada tahun fiskal 2010 (UU No.36 Tahun 2008). maka perusahaan yang memiliki 

tingkat laba yang tinggi akan merasa di untungkan karena pajak yang harus 

dibayar menjadi lebih kecil sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah hutang 

yang dilakukan dalam rangka manajemen pajak. sementara bagi perusahaan 

dengan tingkat laba yang rendah akan merasa di rugikan karna pajak yang harus 

dibayar menjadi lebih besar.  

Dengan demikian semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi pula 

penghematan pajak atas penggunaan hutang hingga nilai perusahan semakin 

tinggi. Jika dikaitkan dengan perubahan undang-undang pajak tahun 2008 yang 

tarifnya menurun maka dilihat dari struktur modal, perubahan tersebut akan 

berdampak negatif terhadap harga saham. Sementara jika mengacu pada kebijakan 

dividen, perubahan tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Penurunan tarif 

pajak secara riil akan meningkatkan laba perusahaan akan berpengaruh positif 

terhadap harga saham. (Amirudin dan Arifin 2012) 

Selain perubahan tarif pajak penghasilan badan, faktor lain yang 

mempengaruhi return saham adalah liabilitas pajak tangguhan. Berbedaan 
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temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal menimbulkan pajak tangguhan, 

perbedaan temporer timbul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan 

beban yang bersifat sementara. Perbedaan antara beban pajak dan utang pajak 

akan diakui sebagai pajak tangguhan, baik sebagai pajak tangguhan maupun 

kewajiban pajak tangguhan. Keterkaitan liabilitas pajak tangguhan terhadap return 

saham adalah pada pajak penghasilan terutang yang memungkinkan kurang bayar 

atau lebih bayar yang secara tidak langsung akan perpengaruh pada kinerja 

keuangan salah satunya return saham. 

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor 

akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah 

dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan (Muljono, 2009). 

Prihantaini (2009) menyatakan bahwa return saham adalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh investor untuk investasi surat berharga sahan 

yang berupa capital gain (loss) yaitu selisih antara harga saham saat ini (closing 

prince pada periode t-1) dibagi dengan harga saham periode sebelumnya (closing 

prince pada periode t-1). 

Pasar modal merupakan salah satu indikator penilaian perekonomian suatu 

negara  karena perusahaan yang masuk atau terdaftar di pasar modal adalah 

perusahaan-perusahaan yang besar dan credible di negara yang bersangkutan. 

Didalam pasar modal, mengenal adanya tanggal dan hari tergantung pelaku pasar 

tersebut.  Ketepatan untuk memprediksi atau membaca situasi dengan tepat 

merupakan tujuan utama para investor agar dapat mendapatkan return  yang tinggi 
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Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai keseimbangan 

baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar 

tersebut adalah efisien sehingga kesalahan risiko berinvestasi dapat ditekan 

seminimal mungkin, karna terdapat hubungan yang searah dan linier antara risiko 

dan return yang diharapkan dari suatu investasi. 

Hubungan antara perubahan undang-undang perpajakan dan pajak 

tangguhan muncul sebagai topik bahasan baru. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan pada saat terjadi perubahan undang-undang perpajakan menghasilkan 

hasil yang positif bahwa informasi pajak tangguhan memiliki relevansi nilai.  

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung 

besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) tarif umum sesuai Pasal 17 UU Nomor 7 tahun 

1983 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, 

dan tarif khusus.  

Kemudian pada tahun 2008 undang-undang perpajakan tersebut kembali 

mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 yang 

kembali mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan dimana dijelaskan pada 

pasal 17 ayat 1(b) yang berbunyi “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).” Dan pada pasal 17 

ayat (2a) kembali menenjelaskan “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku efektif pada 

tahun pajak 2010.” 
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Tabel 1.1 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 

Tahun  Tarif 

2009 

2010 dan selanjutnya 

PT. yang 40% sahamnya 

diperdagangkan di BEI 

Peredaran bruto sampai dengan Rp.  

50.000.000.000,00  

28% 

25% 

5% lebih rendah dari yang seharusnya 

 

Pengurangan 50% dari yang 

seharusnya 

Sumber: Undang-Undag Pajak Pengasilan No.36 Tahun 2008 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rentang tahun 2008-

2010 telah terjadi 3 kali perubahan tarif pajak dimana pada tahun 2008 tarif pajak 

yang berlaku adalah tarif pajak berlapis dengan lapis tertinggi adalah 30%. 

Kemudian pada tahun 2009 berlaku tarif pajak tunggal sebesar 28% dan berubah 

lagi menjadi tarif tunggal 25% yang berlaku hingga saat ini. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Galih Rhendra Putra (2016) mengenai pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan 

badan terhadap return saham dengan liabilitas pajak tangguhan sebagai variabel 

intervening. Hasil penelitian menuntukan bahwa perubahan tarif pajak 

penghasilan badan tidak signifikan mempengaruhi return saham dan hutang pajak 

tangguhan, sedangkan utang pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap return 

saham. Hutang pajak tangguhan tidak bisa menjadi variabel intervening antara 

variabel perubahan tarif pajak penghasilan badan dan return saham. 

Perbedaan peneliti terletak pada periode penelitian dimana penelitian yang 

dilakukan Galih Rhendra Putra (2016) menggunakan liabilitas pajak tangguhan 

sebagai variabel intervening, sedangkan pada penelitian ini liabilitas pajak 

tangguhan di jadikan sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian  

Perbedaan lainnya terletak pada periode penelitian  sebelumnya periode tahun 
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2008-2010. Sedangkan peneliti ini menggunakan periode  tahun 2009-2015. 

Penelitian lain yang dia lakukan oleh Ajeng Nur Eka Sari (2013) mengenai 

pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap return saham dengan 

kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perubahan tarif PPh badan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 

Sebaliknya, kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja keuangan mampu menjadi variabel 

intervening antara perubahan tarif PPh badan dan return saham. Selain itu, 

perubahan tarif PPh badan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap return 

saham. 

Perbedaan peneliti terletak pada periode penelitian dimana yang dilakukan  

Ajeng Nur Eka Sari (2013) menggunakan variabel intervening dan menggunakan 

satu variabel indeependen (X1). Sedangkan pada peneliti menggunakan dua 

variabel independen (X1,X2) dan tidak menggunakan variabel intervening. 

Sedangkan pada penelitian Perbedaan lainnya terletak pada periode penelitian  

sebelumnya periode tahun 2008-2011. Sedangkan peneliti ini menggunakan 

periode  tahun 2009-2015. Alasan menggunakan periode penelitian karena tahun 

baru dan selain itu untuk memperoleh jumlah sampel penelitian yang lebih efektif 

dan efisien sebagai hasil penelitian yang diperoleh baik secara statistik. Penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Studi yang akan dilakukan oleh peneliti ini kembali mengambil topik terkait 

return saham, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan return saham 



7 
 

 

sebagai variabel tergantung yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu perubahan 

tarif pajak penghasilan badan dan  liabilitas pajak tangguhan. Dari pemikiran 

diatas, bahwa ada hubungan tidak langsung antara perubahan PPh badan dengan 

liabilitas pajak tangguhan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak 

Penghasilan Badan dan Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (Periode 2009-2015). 

1.2 PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka 

perumusan masalah dalam penalitian ini adalah : 

1. Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh secara parsial 

terhadap return saham? 

2. Apakah liabilitas pajak tangguhan berpengaruh secara parsial terhadap 

return saham? 

3. Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan dan liabilitas pajak 

tangguhan berpengaruh secara simultan terhadap return saham? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, maka dapat ditentukan 

tujuan penelitian ini atara lain : 

1. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan 

berpengaruh secara parsial terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2015 
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2. Untuk mengetahui apakah liabilitas pajak tangguhan berpengaruh secara 

parsial terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2015 

3. Untuk mengetahui apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan dan 

kewajiban pajak tangguhan berpengaruh secara simultan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-

2015 

4. Untuk mengetahui manakah yang lebih dominan mempengaruhi return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-

2015 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat membantu untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman selain memperdalam ilmu yang telah diperoleh dibangku 

kuliah. 

2. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bacaan mengenai Akuntansi 

Perpajakan tentang perubahan tarif pajak penghasilan badan, liabilitas pajak 

tangguhan dan return saham. 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan Skripsi penelitian ini, untuk mempermudah penguraian 

isinya diperlukan sistematika penulisan. Penulisan  Skripsi penelitian ini dibagi 
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beberapa bab. Masing-masing bab membahas permasalahan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dari seluruh Skripsi penelitian. Adapun pembagian masing-

masing bab secara terperinci adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi menguraikan tentang  latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis yang dikemukakan 

penulis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk 

memperoleh hasil penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan serta saran 

mengenai hasil penelitian.  


