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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 GRAND THEORY 

2.1.1 Stakeholder Theory 

 Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan tidak 

beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri namun harus tetap dapat 

memberikan manfaat bagi stakeholder- nya yaitu pemegang saham, 

kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan 

pihak lainnya (Ghozali dan Chariri, 2007:409). Ghozali dan Chariri 

(2007:409;411) juga mendefinisikan stakeholder sebagai sebuah 

kumpulan orang-orang berkepentingan, baik yang berkepentingan 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi dan 

aktivitas perusahaan. Oleh karenanya kelompok ini dengan perusahaan 

saling mempengaruhi, sebab keberadaan suatu perusahaan sudah tentu 

dipengaruhi juga oleh dukugan yang berasal dari pada para stakeholder. 

2.1.2 Teori Sinyal 

 Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana para investor 

memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai 

manajer perusahaan. Namun dalam kenyataannya manajer sering 

memiliki dampak penting pada struktur modal yang optimal (Brigham, 

2005). Asimentri informasi maupun bias informasi dapat terjadi apabila 

seorang manajer tidak secara lengkap dan benar menyampaikan 

informasi yang bisa mempengaruhi nilai sebuah perusahaan dipasar 
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modal, sehingga biasanya begitu manajer memberikan informasi 

kepada pasar sebagai suatu sinyal terhadap adanya peristiwa yang 

kemungkinan akan mempengaruhi nilai perusahaan, pasar akan 

merespon dan tercermin pada perusahaan harga saham. 

2.1.3 Teori Keagenan  

Pada teori keagensi (agency theori) dijelaskan bahwa pada sebuah 

perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak 

tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen 

perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan 

manajemen orang yang diberikan wewenangan oleh pemegang saham 

untuk menjalankan perusahaan yang sebut (agen). 

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan anatara principal dan agent. Pihak 

principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menjelaskan dirinya 

dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agent 

termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, 

maupun kontrak kompensasi (Hendriksen dan Brada,1992) dalam Ratna 

(2003). 

principal tidak memiliki informasi yang cukup terhadap kinerja 

agent, sedangkan agent memiliki lebih banyak infomasi mengenai 

kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. 
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Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidak seimbangan informasi 

yang dimiliki oleh principal dan agent. 

2.2 Pengertian Pajak 

2.2.1 Defenisi Pajak  

Pengertian pajak sesuai pasal 1 angka UU Kup menyebutkan 

bahwa” Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang 

oleh orang pribadi atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”(Agoes Sukrisna dan Trisnawati, 2013:6)   

2.2.2 Jenis Pajak 

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, 

sifatnya, dan lembaga pemungutnya (Agoes dan Trisnawati, 2013:7). 

a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak 

dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban 

langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : 

Pajak penghasilan 

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya 

dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) 
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b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut. 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan 

mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri WP. Contoh : PPh 

2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri 

WP. Contohnya PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), dan Meterai (BM) 

c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai. 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

dan digunakan untuk membiayai rumah  tangga 

pemerintah. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan 

BM. 

2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak 

Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan 

Bermotor. 
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2.3 Defenisi Saham  

2.3.1 Pengertian 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). 

Pendapat lain menyatakan saham adalah selembar kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang 

menerbitkan sekuritas  tersebut (Suad Husnan, 2007). 

2.3.2 Jenis-jenis Saham  

Jenis-jenis saham yang yang diperdagangkan di Bursa Efek adalah 

sebagai berikut: 

1) Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya 

paling akhir terhadap claim (Nor Hadi, 2013: 68). Saham biasa 

merupakan jenis saham yang akan menerima laba setelah laba 

bagian saham preferen dibayarkan. Apabila perusahaan 

bangkrut, maka pemegang saham biasa yang menderita terlebih 

dahulu. Pemegang saham biasa memiliki suara dalam RUPS  

Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa 

antara lain (Jogiyanto, 2010): 
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a. Hak Kontrol  

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih 

dewan direksi. Hal ini berarti pemegang saham biasa 

berhak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin 

perusahaan. Pemegang saham dapat melakukan hak 

kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi 

di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada 

tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan 

pemegang saham. 

b. Hak Menerima Pembagian Keuntungan  

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa 

berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. 

Laba dibagikan dalam bentuk dividen. Pembagian dividen 

untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah 

membayar dividen untuk saham preferen. 

2) Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen (preferred stock) adalah jenis saham yang 

memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk 

mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang 

mengalami kerugian, tetapi dibayar pada tahun yang mengalami 

keuntungan. Hak istimewa ini diberikan kepada pemegang 

saham preferen karena merekalah yang memasok dana ke 
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perusahaan sewaktu mengalami kesulitan (Mohamad Samsul, 

2008:45). 

Menurut Jogiyanto (2010), karakteristik saham preferen 

adalah sebagai berikut: 

a) Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk 

menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan 

pemegang saham biasa 

b) Saham preferen umumnya memberikan hak dividen 

kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang 

belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa 

menerima dividennya. 

c) Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas 

aktiva perusahaan dibanding hak yang dimiliki oleh 

saham biasa pada saat terjadi likuidasi. 

2.4 Return Saham 

2.4.1 Defenisi Return Saham 

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) 
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2.4.2 Macam-macam Return Saham  

Menurut Jogiyanto (2010: 205) return dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Return realisasi (realized return) 

Return realisasi (realized return) merupakan return yang 

telah terjadi.  Return realisasi dihitung dengan menggunakan data 

historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah 

satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasi atau return 

historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasi (expected return) dan risiko dimasa datang. 

b. Return ekspektasi (expected return) 

Return ekspekasi (expected return) adalah return yang 

diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang. Berbeda 

dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return 

ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Diperoleh pemodal dengan membeli atau memiliki saham.  

Keuntungan yang pertama adalah dividen, yaitu pembagian 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Umumnya dividen 

merupakan salah satu daya tarif bagi pemegang saham dengan 

orientasi jangka panjang seperti misalnya : 

 

Return saham =  Pt – Pt-1 

                          Pt-1 
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Keterangan : 

Pt   = Harga Saham periode t 

Pt-1 = Harga Saham periode t-1 

Dalam penelitian ini, return yang digunakan adalah 

cumulative abnormal return. Hartono (2010) mendefinisikan 

abnormal return sebagai selisih antara actual return dan 

expected return. Actual return atau return sesungguhnya yang 

terjadi pada waktu ke-t, merupakan selisih harga saat ini relatif 

terhadap harga sebelumnya. Expected return merupakan return 

estimasi yang diharapakan akan diperoleh oleh investor untuk 

masa yang akan datang yang ditentukan dengan model estimasi. 

Return realisasi diperoleh dari data harga penutupan saham 

harian.  

Return ekspektasi dihitung dengan market-adjusted model, 

yang menggunakan return indeks pasar pada periode jendela 

karena pasar modal indonesia memiliki nilai dan volume 

transaksi relatif sedikit serta cenderung bergerak hanya pada 

saat tertentu (Junaedi, 2007-13). Abnormal return akan positif 

jika return yang didapatkan lebih besar daripada return yang 

diharapkan. Sedangkan Abnormal return bernilai negatif jika 

return yang didapatkan lebih kecil dari return yang diharapkan 

atau return yang dihitung. 
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Return saham berbanding positif dengan risiko, artinya 

semakin besar risiko yang ditanggung oleh pemegang saham, 

maka return (keuntungan) akan semakin besar pula, begitu juga 

sebaliknya. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat 

disimpulkan return saham merupakan keuntungan yang 

diperoleh pemegang saham karena menginvestasikan dananya, 

keuntungan tersebut dapat berupa dividen (yield) dan 

keuntungan dari selisih harga saham sekarang dengan periode 

sebelum (capital gain). Return atau tingkat pengembalian adalah 

selisih antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang 

diinvestasikan (Brigham dan Houston, 2006:215). 

Komponen return terdiri dari dua jenis yaitu current income 

(pendapatan lancar), dan Capital Gain (keuntungan selisih 

harga). Current income merupakan keuntungan yang diperoleh 

melalui pembayaran yang bersifat periode seperti pembayaran 

bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan sebagainya. 

Current income disebut sebagai pendapatan lancar, karena 

keuntungan yang diterima biasanya dalam bentuk kas, sehingga 

dapat diuangkan secara cepat, seperti bunga atau jasa giro, dan 

dividen tunai, juga dapat dalam bentuk setara kas seperti bonus 

atau dividen saham yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk 

saham dan dapat dikonversikan menjadi uang kas. 
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Komponen kedua dari return saham adalah capital gain, 

yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara 

harga jual dengan harga beli saham suatu instrumen investasi. 

Capital gain sangat bergantung dari harga pasar instrumen 

investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus 

diperdagangkan di pasar saham. Dengan adanya perdagangan di 

pasar saham maka akan timbul perubahan nilai suatu instrumen 

investasi yang memberikan capital gain. Adanya capital gain 

dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat kembalian 

yang diperoleh melalui return histories yang terjadi pada 

periode sebelumnya. 

2.5 Defenisi Pajak Penghasilan 

Berikut ini pengertian pajak penghasilan dikemukan oleh Suandy 

(2010:81) mengemukakan bahwa: ”Pajak penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subyek pajak  atas penghasilan yang terima atau 

diperolehnya  dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk 

penghasilan dalam bagian tahun pajak,  apabila kewajiban pajak subyektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

2.5.1 Subjek Pajak Penghasilan  

Menurut Waluyo (2010:89), Subjek Pajak terdiri atas: 

a. Orang Pribadi  

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat 

tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. 
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b. Warisan yang belum terbagai atas satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi merupakan Subjek Pajak 

pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli 

waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai 

Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak 

atas penghasilan yaang berasal dari warisan tetap dapat 

dilaksanakan. 

c. Badan  

Menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP), 

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau model yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

tidak melakukan usaha. Badan, terdiri dari: PT, CV, 

BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuhan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

yang sejenis lembaga, dan bentuk badan lainnya. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

 Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal 

di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, atau badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, 
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untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ditentukan sebagai Subjek 

Pajak tersendiri tepisah dari badan. Perlakuakan 

perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak Badan 

Dalam Negeri. 

 Sedangkan yang bukan merupakn sebagai subjek dari pajak 

penghasilan adalah sebagai berikut : 

1.   Kantor perwakilan Negeri asing. 

2.   Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan   konsultan atau 

pejabat-pejabat lain dari Negara Asing, dan orang-orang 

yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat: bukan 

warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau 

pekerjaannya tersebut di Indonesia, serta Negara yang 

bersangkutan memberi perlakuan timbal balik. 

3.   Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia 

menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman 

kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada 

anggota. 
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4.     Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional 

(perhatikan angka 3) dengan syarat bukan Negara Indonesia 

dan tidak menjalankan usha atau melakukan kegiatan ataau 

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk 

Subjek Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan. 

2.6 Tarif Pajak Penghasilan  

Resmi (2010:108) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan presentase 

tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif 

pajak penghasilan yang berlaku di indonesia dikelompokkan menjadai 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 ayat 1(b) yang berbunyi “wajib pajak badan 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah besar 28% (dua puluh delapan 

persen).” Dan pada pasal 17 ayat (2a) kembali menjelaskan “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 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008 

Tahun Tarif 

2009 28 % 

2010 dan selanjutnya 25 % 

PT. Yang 40% sahamnya 

diperdagangkan di BEI 

5% lebih rendah dari yang 

seharusnya 

Peredaran bruto sampai dengan 

Rp. 50.0000.0000,00 

Pengurangan 50% dari yang 

seharusnya 

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan 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 2009 berlaku tarif 

pajak tunggal sebesar 28% dan berubah lagi menjadi tarif tunggal 25% 

yang berlaku hingga saat ini.  

2.6.1 Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

  Pasal 2 ayat (1)  huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa salah satu subyek 

pajak adalah badan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud 

dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan  kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputu CV, PT, Perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
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koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

a. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

Perhitungan Pajak Penghasilan atas Badan dilakukan 

dengan mengidentifikasi penghasilan atas badan. Penghasilan 

atas badan dapat terdiri dari penghasilan bruto dan penghasilan 

neto.  

Penghasilan bruto adalah seluruh pendapatan suatu 

badan yang diperoleh selama satu periode akuntansi tertentu. 

Sedangkan penghasilan neto adalah penghasilan bruto 

dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-

undang. Penghasilan neto merupakan dasar pengenaan atas 

pajak penghasilan badan, sehingga penghasilan neto sama 

dengan penghasilan kena pajak. 

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan   

Bagi sebagaian wajib pajak mungkin belum mengetahui 

bahwa Undang-undang pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 

2008 yang melalui berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan 

Fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan 

sebesar 5%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan 

sebesar Rp.4.800.000,00 
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Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31 E UU PPh No.36 

Tahun 2008, yang berbunyi : 

a. Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 

dengan Rp.50.000.000,-mendapatkan fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 

(2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari 

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4800.000.000. 

b. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

b. Penghasilan Kena Pajak 

 Menurut Resmi (2008:120), penghitung Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) dibedakan menjadi 5 kelompok,yaitu : 

a. Wajib pajak badan 

b. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan 

pembukuan 

c. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma 

perhitungan  

d. Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap 

Wajib pajak badan diwajibkan untuk melakukaan 

pembukuan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam 

KUP, oleh karena itu setiap wajib pajak badan harus 
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menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan metode 

pembukuan, Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan 

sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang 

yang diperkenankan (sesuai pasal 6 ayat (1) UU PPh dan 

kompensasi kerugian (pasal 6 ayat (2)UU PPh). 

Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang dikenankan 

disebut penghasilan neto. Apabila terdapat sisa rugi tahun 

sebelumnya maka harus dikompensasikan 

  

 

 

Dalam hal rugi tahun sebelumnya yang masih harus 

dikompensasikan, maka: 

 

 

2.7 Liabilitas  Pajak Tangguhan 

 Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang 

jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode 

yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar 

akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo 

PKP = Penghasilan Neto 

         = Pensasikanenghasilan bruto – pengurang / biaya 

diperkenankan sesuai UU PPh 

 

PKP = Penghasilan neto – kompensasi kerugian 
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kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang menurut 

PSAK No. 46 (IAI, 2009:8) 

 Menurut Zain (2007-194) dalam Ulfah (2011) kewajiban pajak tangguhan 

maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan 

kena pajak, maka beban pajak pun akan lebih besar dari pajak 

terutang. Sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. 

Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengenalikan 

perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku. 

2. Sebaliknya apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari 

penghasilan kena pajak, maka beban pajak juga boleh kecil dari 

pajak terutang sehingga akan menghasilkan aktiva pajak 

tangguhan. Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan 

perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan 

tersebut dipulihkan. 

 Perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak-

DPP dari suatu akitiva atau kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau 

kewajiban tersebut, yang akan berakibat pada kenaikan atau bertambahnya 

laba fiskal periode mendatang atau berkurangnya laba fiskal periode 

mendatang. 

 Menurut Hartono ( 2007:112) Pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan 

atau nilai tercatat kewajiban diselesaikan atau dilunasi. Perbedaan temporer 
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yang mengakibatkan harus diakuinya aktiva dan/atau kewajiban pajak-

tangguhan terjadi atau timbul apabila : 

a. Adanya pengahasilan dan/atau beban yang harus diakui untuk 

penghitung laba fiskal dan untuk penghitung laba akuntansinya dalam 

periode yang berbeda. 

b. Bagian dari biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang 

secara substansi merupakan suatu akuisis, dialokasi kepada aktiva atau 

kewajiban tertentu berdasarkan nilai wajarnya dan penyesuaian atau 

perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh peraturan 

perpajakan. 

c. Goodwill atau goodwill negatif yang timbul dalam konsolidasi. 

d. Perbedaan nilai tercatat dengan dasar pengenaan pajak-DPP dari suatu 

aktiva atau kewajiban, pada saat pengakuan awalnya.  

 Perbedaan antara laporan keuanagn akuntansi dan fiskal disebabkan 

dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan 

keleluasaan bagi manejemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi 

dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. 

 Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan 

pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh 

dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan, pengakuan 

pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih 

sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan 

manfaat pajak tangguhan. 
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 Menurut Zain (2007) dalam jayanto dan Kiswanto (2009) Pajak 

Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan 

yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya 

dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak 

penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang 

menyangkutkan perbedaan temporer. 

2.8  Kajian Pajak Dalam Pandangan Islam  

Dalam islam bahasa Arab, pajka dikenal dengan nama Al-Asyr atau Al-

Maks atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan 

yang ditarik dari rakyat oleh oleh pemungut pajak. sedangkan para 

pemungutnya disebut Shahibul Mals atau Al-Asyrar. 

Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang 

dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan 

umum, allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 29: 

 

 

Artinya:’’Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 

allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak 
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mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak 

beragama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. At-Taubah :29) 

Jizyah disini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah islam 

dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi jaminan 

keamanan dari mereka. 

a. Dasar diharamkannya Pajak dalam Islam  

     Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama berawal dari 

pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah 

kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim 

sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah SWT, 

sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya 

dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. 

      Pengharaman pemungutan pajak salah satunya diperkuat oleh hadits 

(HR Ahmad dan Abu Dawud). “ Dari Abu Khair RA beliau berkata, 

Maslamah bin Makhlad (gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas 

penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit RA maka ia berkata : 

„Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka “. 

   Imam Abu Ja‟far Ath Thawawi Rahimahumullah, berkata bahwa Al-

Uyr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum 

muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. 
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Kemudian beliau melanjutkan, “hal ini sangat berbeda dengan kewajiban 

zakat “. 

Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut 

terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di 

negara-negara yang masih menerapkan sistem perpajakan dalam 

mengumpulkan pendapatan negara guna membiayai pengeluaran sektor 

publik, maka bagi mereka tentu bukan pelanggaran etika atau moral untuk 

menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak (tax evassion), 

meskipun mereka juga termasuk orang-orang yang menikmati pelayanan 

sektor publik yang dibiayai dari pajak yang tidak mereka patuhi tersebut. 

(widodo,2010:76) 

b. Dasar Pajak dibolehkan dalam Islam 

    Robert W. Mc Gee menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam  

adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannya yang 

berjudul “The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from 

Islamic Perspective”McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim 

percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk 

mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan 

oleh pemerintah.  

   Adapun dalam fiqih Islam telah menegaskan bahwa pemerintah 

memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila 

jumlah zakat tidak mencukupi  untuk menjalankan semua kegiatan 

pemerintahan. Hak negara untuk meingkatkan sumber daya lewat pajak di 
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samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuquha yang pada 

prinsipnya mewakili semua mazhap fiqih. Hal ini disebabkan karena pada 

prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin 

padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat 

melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.  

      Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul 

Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan 

dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi 

kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka 

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Dalam Islam dikenal tiga sistem pajak yaitu : 

1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu 

non muslim yang hidup dinegara/pemerintah Islam dengan 

mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintah Islam 

untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi 

mereka. 

2. Z„Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan 

Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam 

arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka 

dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh 

zakat semata, islam membenarkan pemungutan pajak. 

    Pajak hukumnya mubah atau boleh (dapat dibenarkan oleh Islam), 

sebab kita sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang 
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dapat diraih lewat pajak tersebut. Pemungutan pajak diperbolehkan dalam 

Islam seperti yang dikatakan oleh Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi 

muslim), harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal penting 

diantaranya bahwa : 

1. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai kemampuan baik kekayaan 

maupun sumber penghasilan Wajib Pajak. 

2. Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak. 

3. Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat. 

4. Pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan 

syariah. 

  Dari pendapat Monzar Kahf tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 

dapat dikenakan dibawah sistem Islam, selama pendapatan dari pajak 

tersebut diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta 

kesejahteraan sosial. 
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2.9 Penelitian Terdahulu  

 Tabel 2.2 PenelitianTerdahulu  

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Anisa 

Rahma 

Febryana 

 (2016) 

Pengaruh Aset Dan 

Kewajiban Pajak 

Tangguhan Terhadap 

Beban Pajak Masa 

Depan (Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Pada Tahun 

2011-2014)   

 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aset pajak tangguhan dari 

imbalan pasca kerja berpengaruh 

negatif signifikan dan kewajiban 

pajak tangguhan dari depresiasi 

dipercepat berpengaruh negatif 

signifikan terhadap beban pajak 

masa depan.. Sedangkan hasil 

untuk aset pajak tangguhan dari 

biaya yang masih harus dibayar 

tidak berpengaruh terhadap beban 

pajak kini masa depan. Beban 

pajak yang dibayar masa depan 

berkaitan dengan waktu 

pembalikan aset dan kewajiban 

pajak tangguhan. Biaya yang 

masih harus dibayar kemungkinan 

tidak terealisasi selama periode 2 

tahun, sehingga aset pajak 

tangguhan tidak membalik.   

2 Galih 

Rhendra 

Putra 

(2016) 

Pengaruh perubahan 

tarif pajak penghasilan 

badan terhadap return 

saham dengan liabilitas 

pajak tangguhan 

sebagai variabel 

intervening pada 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI  

(periode 2008-2010) 

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 

3 Vebrian 

Diantoro 

(2014) 

Pengaruh perubahan 

tarif pajak penghasilan 

badan dan faktor 

internal perusahaan 

terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur 

yang tercatat  di bursa 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa perubahan tarif pajak 

penghasilan badan di Indonesia 

direspon manajemen dengan 

melakukan perubahan berupa 

penurunan struktur modalnya. 

Profitabilitas dan likuiditas 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

efek indonesia tahun 

2006 – 2011    

berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal. Lalu pertumbuhan 

penjualan dan struktur aset 

berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Sedangkan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

4 

 

Ajeng Nur 

Eka Sari 

(2013) 

Pengaruh Perubahan 

Tarif Pajak Penghasilan 

Badan Terhadap Return 

Saham dengan Kinerja 

Keuangan Sebagai 

Variabel Intervening di 

Perusahaan Manufaktur 

terdaftar di BEI (2008-

2011) 

 

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. 

 5 Anatasia 

Rizka 

Wildani 

(2012) 

Pengaruh perubahan 

tarif pajak penghasilan 

wajib pajak badan dan 

karakteristik 

perusahaan 

terhadapstruktur modal 

pada perysahaan listing 

di BEI (2006-2010) 

Hasil penelitian menunjukkan 

perubahaan tarif pajak pada 

perusahaan yang memiliki laba 

kecil, non debt tax shield, dan 

ukuran perusahaan ber[engaruh 

positif dan signifikan terhadap 

struktur modal sedangkan 

profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur 

modal. 

Sumber : Hasil olahan tinjauan pustaka dan jurnal  
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2.10 Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap 

Return Saham 

  Pengaruh pajak terhadap harga saham pada umumnya dikaitkan  

dengan keputusan struktur modal dan kebijakan dividen. Jika 

dikaitkan dengan struktur modal meningkatnya tarif pajak akan 

meningkatnya nilai perusahaan, semakin tinggi tarif pajak maka 

semakin tinggi pula penghematan pajak atas penggunaan hutang. 

Sehingga nilai perusahaan semakin tinggi dengan menggunakan 

hutang dalam jumlah yang banyak dalam struktur modalnya. 

Sementara jika dikaitkan dengan kebijakan dividen maka semakin 

tinggi tarif pajak, semakin rendah nilai perusahaan. 

  Investor akan semakin tidak suka jika tarif tinggi sehingga nilai 

perusahaan juga semakin rendah. (Amirudin dan Arifin 2012). Dengan 

demikian jika dikaitkan dengan perubahan undang-undang pajak 

tahun 2008 yang tarifmya menurun maka jika dilihat dari struktur 

modal, perubahan tersebut akan berdampak negatif terhadap harga 

saham. 

  Sementara jika mengacu pada kebijakan dividen, perubahan 

tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini 

lebih cenderung memilih agurmentasi bahwa penurunan tarif pajak 

akan berpengaruh positif terhadap harga saham. Penurunan tarif pajak 
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secara riil akan meningkatkan laba perusahaan dan peningkatan laba 

perusahaan akan berpengaruh positif terhadap harga saham. 

   Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amirudin 

dan Arifin 2012) menyatakan bahwa perubahan undang-undang pajak 

tahun 2008 berpengaruh positif terhadap harga saham. Dengan 

demikian, berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

berikut. 

H1 = Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berpengaruh 

Positif Terhadap Return Saham  

2. Pengaruh Liabilitas  Pajak Tangguhan Terhadap Return Saham 

Pengaruh liabilitas pajak tangguhan  terhadap harga saham pada 

umumnya dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang yang 

memungkinkan kurang bayar atau lebih bayar yang secara tidak 

langsung akan perpengaruh pada kinerja keuangan salah satunya 

return saham. Apabila dasar pengenaan pajak dari suatu kewajiban 

dengan nilai tercatat kewajiban, yang berakibat pada kenaikan atau 

bertambahnya laba fiskal periode mendatang atau berkurangnya laba 

fiskal periode mendatang. 

Kewajiban pajak tangguhan terbukti memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham perusahaan. Dengan melihat nilai 

liabilitas pajak tangguhan, para investor menerima signal dari 

perusahaan dan merespon informasi tersebut dengan positif. Adanya 

perubahan niali liabilitas pajak tangguhan, menandakan kemungkinan 
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perusahaan dalam upaya memaksimalkan laba perusahaan. hal itulah 

yang kemudian direspon positif dalam bentuk meningkatnya return 

saham perusahaan 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Galih 

Rhendra Putra 2016) menyatakan bahwa utang pajak tangguhan 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

H2: Perubahan Liabilitas Pajak Tangguhan  Berpengaruh 

Positif Terhadap Return Saham. 

 

2.11   Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 

jelas tentang variabel penelitian. Kerangka pemikiran ini menjelaskan 

hubungan langsung antara variabel independen (perubahan tarif pajak 

penghasilan badan dan liabilitas pajak tangguhan) terhadap variabel 

dependen (Return saham) Adapun kerangka penelitian ini dijelaskan dalam 

gambar berikut ini: 
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          H1                             

    H2 

                

 

  H3 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

: Hubungan Secara Parsial 

: Hubungan Secara Simultan 

  Dari gambar diatas menerangkan hubungan antar variabel 

independen terhadap variabel dependen pada  perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI (Periode 2009-2015). 

Perubahan Tarif Pajak 

Penghasilan Badan 

 (X1) 

Kewajiban Pajak 

Tangguhan  

(X2) 

 

Return 

Saham 

(Y) 


