BAB II
KAJIAN TEORI

Tax Amnesty

2.1

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak,
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.
Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini
belum atau kurang bayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya
pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib
Pajak.
Dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi
pertimbangan pemerintah, yaitu (Devano, 2006:137):
1. Underground economy. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja
disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di
semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan
ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan,
dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi
bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir
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surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam
kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).
2. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal. Kebijakan tax amnesty adalah
upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak,
ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau
modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum
domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau
Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
3. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi
penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan
internasional seperti yang disebut sebagai tax heaven countries telah
mendorong perusahaan besar melakukan illegal profit shifting ke luar negeri
dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan
yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam
bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut
pencucian uang (money laundry). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu
memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera
diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang
signifikan. Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak
dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.
2.1.1 Jenis-Jenis Tax Amnesty
Sawyer (2016) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (tax amnesty), yaitu:
1. Filling amnesty. Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi
bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT,
pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
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2. Record-keeping amnesty. Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan
dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan
jika

Wajib

Pajak

untuk

selanjutnya

dapat

memelihara

dokumen

perpajakannya.
3. Revision amnesty. Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT
di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi.
Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya
yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar)
dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar (outstanding).
Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan
dan penyidikan.
4. Investigation

amnesty. Pengampunan

yang

menjanjikan tidak akan

menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu
dan terdapat sejumlah uang pengampunan (amnesty fee) yang harus dibayar.
Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya
tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan
yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang
erat dengan tindak pencucian (laundering amnesty).
5. Prosecution amnesty. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak
pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan
dengan membayarkan sejumlah kompensasi.
Sedangkan menurut Silitonga (2016), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu:
1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja
sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan
sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan
ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun – tahun sebelumnya
yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib
pajak bertambah.
2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi
pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari
pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang
berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya
sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus
membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok
tersebut.
3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi
maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib
pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahuntahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan
diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian
pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat adminitratif
maupun pidana.
4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun
sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif
maupun pidana.
2.1.2 Syarat-syarat Dalam Menerapkan Tax Amnesty
Penerapan pengampunan pajak dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu keringanan
pajak yang dinikmati oleh para Wajib Pajak yang tidak patuh. Rasa keadilan di
anatara pembayar pajak juga dilanggar, sehingga memotivasi Wajib Pajak patuh
menjadi menjadi tidak patuh karena Wajib Pajak yang jujur tidak mendapat
penghargaan atas kejujurannya.
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Dengan demikian, sebagaimana diterangkan oleh Mulyono (2008:11), terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menerapkan pengampunan pajak, yaitu:
1. Melakukan sosialisasi rencana pengampunan pajak, yang didukung oleh
perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan system computer,
untuk mendukung penegakan hokum paska amnesti pajak. Kampanye tax
amnesty mampu menjelaskan kepada masyarkar secara jelas dan konkret
mengenai tujuan dan manfaat program tax amnesty. Kampanye ahrus dapat
menciptakan image bahwa program ini merupakan kesempatan akhir bagi
Wajib Pajak yang ingin menjadi Wajib Pajak patuh.
2. Tunggakan pajak Negara, yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan
dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan objek penagihan pajak dengan
Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa. Tunggakan pajak, tidak
termasuk dalam paket program pengampunan, bahkan merupakan prasayrat
harus dilunasi sebelum Wajib Pajak dapat mengikuti program pengampunan
pajak. Khusus mengenai tunggakan ini perlu disosialisasikan lebih awal untuk
mencegah jangan sampai isu pengampunan pajak menjadi counter productive,
karena masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai menunda pembayaran
pajaknya dengan harapan kelak mendapat pengampunan.
3. Perlunya program pendukung berupa penegakan hukum secara tegas dan
konsisten terhadap pelanggar hokum. Undang-Undang Amnesti Pajak harus
didukung

seperangkat

undang-undang

lainnya

antara

lain

jaminan

mengalirnya data secara sistemik ke pusat basis data perpajakan nasional
melalui program SIN (Single Identification Number). RUU yang mendukung
hal ini adalah RUU Informasi dan Transaksi Elektronis (ITE). Juga diperlukan
amandemen UU Pemberasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambahkan
asas pembuktian terbalik. Perlunya perangkat hukum, tingkat produk hukum
yang melandasi kebijakan tax amnesty sangat tergantung pada political will
dari pemegang kekuasaan suatu negara.
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4. Amandemen UU Perbankan, agar memberikan akses informasi keuangan ke
system perpajakan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Selanjutnya
adalah amandemen RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memberikan
akses terhadap transaksi yang mencurigakan dan transaksi kas yang besar,
untuk dicocokkan secara system dengan laporan SPT Wajib Pajak, seperti
yang dilaksanakan di negara maju.
5.

Perlunya good governance, untuk menata kembali sistem penggajian pegawai
negeri guna mencegah praktik korupsi karena kurang memadainya remunerasi
yang diterima aparatur negara. Dengan demikian, pengampunan pajak
idealnya hanya berlaku sekali (once-in-a-life time only), peraturan perundangundangan yang mendukung harus ada untuk membantuk tegaknya hukum
secara murni dan konsekuen, yang merupakan syarat keberhasilan program
pengampunan pajak.

6. Adanya jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan. Pemerintah harus dapat
menjamin bahwa data mengenai harta maupun penghasilan yang diungkapkan
Wajib Pajak yang ikut program tas amnesty diadministrasikan dengan baik
dan terjaga kerahasiannya. Selain itu atas data mengenai harta maupun
penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan program
tidak mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum terhadap Wajib Pajak
tersebut.
7. Perbaikan struktural pasca tax amnesty, perbaikan struktural yang harus
dilakukan pemerintah pasca program tax amnesty mencakup kebijakan
ekonomi yang secara langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak, serta penerapan tax enforcement. Perbaikan sistem
perpajakan meliputi administrative and policy reforms.
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2.2

Pasar Modal Efisien

Pengertian pasar modal efisien menurut Tandelilin (2010: 219) adalah pasar yang
mencerminkan semua informasi yang tersedia dimana harga semua sekuritas yang
diperdagangkan. Informasi yang tersedia dapat meliputi semua informasi yang
tersedia baik informasi di masa lalu, atau saat ini, serta informasi yang bersifat opini
yang beredar di pasar modal yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham
Menurut Jogiyanto (2013:547) suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak
seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu
memperoleh abnormal return dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan
strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga – harga yang terbentuk di pasar
merupakan cerminan dari informasi yang ada (stock prices reflect all available
information). Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga
keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka
kondisi pasar seperti inI disebut dengan pasar efisien.

Jogiyanto (2015:589) juga menerangkan bahwa macam-macam pegumuman yang
dapat mempengaruhi harga dari sekuritas adalah sebagai berikut: pengumuman yang
berkaitan dengan laba, pembagian dividen, regulasi pemerintah, perubahan susunan
manajemen-direksi serta pengumuman yang berkaitan dengan pendanaan dan
investasi. Beberapa pengumuman tersebut akan menyebabkan perubahan harga pada
saham maupun volume perdagangan saham. Hal ini menunjukan bahwa pengumuman
yang dipublikasikan ke publik memiliki kandungan informasi, sehingga informasi
yang berhasil diserap oleh pasar tersebut akan menyebabkan investor di pasar modal
bereaksi.

Informasi yang relevan dengan kondisi pasar modal merupakan sesuatu yang selalu
dicari para pelaku pasar modal dalam upaya melakukan pengambilan keputusan
investasi. Namun tidak semua informasi merupakan informasi yang berharga,
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akibatnya para pelaku pasar modal harus secara tepat memilah informasi-informasi
yang layak (relevan) dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan.

2.2.1 Ciri-ciri Pasar Efisien
Agar pasar efisien ada dalam kehidupan nyata, terdapat beberapa kondisi yang
idealnya harus terpenuhi atau didekati oleh kenyataan yang ada di pasar Jogiyanto
(2013:569):
1. Investor adalah penerima harga (price takers), yang berarti bahwa sebagai
pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu
sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang
menentukan demand dan supply. Hal ini dapat terjadi jika pelaku – pelaku
pasar terdiri dari sejumlah besar individu dan institusi rasional yang mampu
mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik untuk digunakan
menganalisis, menilai, dan melakukan transaksi.
2. Informasi tersedia luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan
dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Informasi yang ada
dapat dengan mudah diperoleh dan hampir setiap saat sama seperti halnya
informasi yang disampaikan lewat radio atau televisi. Fleksibilitas dan
bervariasinya sumber dan jenis informasi memungkinkan investor untuk
mendapatkan informasi secara gratis.
3. Informasi dihasilkan secara acak (random). Informasi dihasilkan secara
random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan
emiten akan mengumumkan informasi baru yang penting, kapan perang akan
terjadi, atau kapan pemogokan tenaga kerja akan terjadi. Walaupun ada
ketergantungan terhadap beberapa informasi sepanjang waktu, tetap saja
bahwa pengumuman suatu peristiwa, misalnya adanya corporate actions,
adalah independen dan dapat muncul setiap saat, dengan kata lain acak.
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4. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat,
sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi
Jogiyanto (2013:571) juga memberikan beberapa ciri-ciri dari pasar yang tidak efisien
yaitujika kondisi-kondisi berikut terjadi:
1. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari
sekuritas.
2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam
antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi.
3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian dari
pelaku-pelaku.
4. Investor adalah individual-individual yang lugas (naive investor) dan tidak
canggih

2.2.2 Bentuk-bentuk Pasar Efisien
Fama (1970) dalam Jogiyanto (2013:548) membedakan bentuk pasar yang efisien ke
dalam tiga efficient market hypothesis (EMH) berdasarkan ketersediaan informasi,
yaitu:
1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)
menunjukkan bahwa harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa
lalu, seperti harga pasar historis dan volume perdagangan saham. Bentuk efisiensi
secara lemah ini berkaitan dengan teori acak (random-walk theory) yang menyatakan
bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien
secara bentuk lemah, maka nilai – nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk
memprediksi harga sekarang. Berdasarkan bentuk ini, harga-harga masa lalu tidak
dapat digunakan dalam memprediksi harga sekarang oleh investor untuk
mendapatkan abnormal return.
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2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form)
menyatakan bahwa harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi
yang dipublikasikan secara cepat. Bentuk efisiensi ini diuji dengan melihat apakah
terjadi penyesuaian harga saat informasi diumumkan. Informasi yang dimaksud
dalam bentuk ini, selain informasi yang berlaku pada efisiensi pasar bentuk lemah,
informasi publik seperti pengumuman dividen, stock split, isu ekonomi, isu politik,
dan lain-lain. Dalam pasar bentuk ini, tidak ada investor yang dapat menggunakan
informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan abnormal return dalam waktu
yang lama.
3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)
menyatakan bahwa harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi
yang tersedia, baik informasi publik maupun informasi yang privat. Berdasarkan
pasar bentuk ini, tidak ada investor yang dapat memonopoli akses informasi yang
relevan bagi pembentukan harga saham sehingga tidak ada informasi yang dapat
digunakan untuk memperoleh abnormal return.

Tujuan Fama (1970) mengklasifikasikan pasar efisien menjadi tiga bentuk ini
bertujuan untuk mempermudah penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap
efisiensi pasar. Pada tahun 1991, Fama melakukan penyempurnaan atas klasifikasi
efisiensi pasar tersebut. Efisiensi pasar bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu
klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji return prediktabilitas (return
predictability). Pada klasifikasi ini, informasi mengenai pola return sekuritas, seperti
pola return lebih tinggi di bulan Januari dan hari Jum’at yang dimanfaatkan oleh
investor untuk memperoleh keuntungan yang abnormal. Sedangkan efisiensi bentuk
setengah kuat diubah menjadi studi peristiwa (event studies), dan pengujian efisiensi
pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi rahasia (private
information) (Tandelilin, 2010:224).
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2.3

Teori Behavioral Finance

Teori behavioral finance (perilaku keuangan) berangkat dari pemikiran bahwa
investor tidak selalu bersikap rasional saat mengambil keputusan dalam berinvestasi.
Investor tidak hanya menggunakan estimasi atau perhitungan teoritis atas prospek
intstrumen investasi tetapi juga mengikutsertakan faktor psikologi. Perilaku keuangan
mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan
dan pasar keuangan.

Shefrin (2000) mendefinisikan behaviour finance adalah studi yang mempelajari
bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Pada tahun
2005, Shefrin menyatakan bahwa perbedaan Perilaku Keuangan dan Keuangan
Tradisional ditunjukkan oleh dua persoalan untuk harga asset yaitu: pertama,
sentimen, dimana sentimen ini merupakan faktor yang dominan dalam terjadinya
harga di pasar untuk Perilaku Konsumen. Sementara Keuangan Tradisional
menyatakan harga aset selalu dikaitkan dengan risiko fundamental atau time varying
risk aversion. Kedua, ekspektasi utilitas, melakukan maksimumisasi ekspektasi
utilitas untuk keuangan tradisional. Sementara, perilaku keuangan menyatakan bahwa
investor tidak sesuai dengan teori ekspektasi utlitas.

Shefrin (2000) dalam

Manurung (2012) menjelaskan

terdapat tiga tema yang

dibahas dalam Perilaku Keuangan, dimana tema tersebut dibuat dalam bentuk
pertanyaan yaitu:
1. Apakah praktisi keuangan mengakui adanya kesalahan karena selalu
berpatokan kepada aturan yang telah ditentukan (rules of thumb)? Bagi
penganut Perilaku Keuangan mengakuinya sementara keuangan tradisional
tidak mengakuinya. Penggunaan rules of thumb ini disebut dengan Heuristics
to Process data. Penganut keuangan tradisional selalu menggunakan alat
statistik secara tepat dan benar untuk mengolah data. Sementara penganut

20

Perilaku Keuangan melaksanakan rules of thumb seperti “back-of-theenvelope calculations” dimana ini secara umum tidak sempurna. Akibatnya,
praktisi memegang “biased beliefs” yang mempengaruhi memenuhi janji
terhadap kesalahan tersebut. Tema ini dikenal dengan Heuristic-driven bias.
2. Apakah bentuk termasuk inti persoalan mempengaruhi praktisi? Penganut
Perilaku Keuangan menyatakan bahwa persepsi praktisi terhadap risiko dan
tingkat pengembalian sangat dipengaruhi oleh bagaimana “decision problem”
dikerangka (framed). Sementara penganut Keuangan Tradisional memandang
semua keputusan berdasarkan transparan dan objektif. Tema ini dikenal
dengan frame dependence.
3. Apakah kesalahan dan kerangka mengambil keputusan mempengaruhi harga
yang dibangun pada pasar? Penganut Perilaku Keuangan menyatakan
“heuristic-driven bias” dan pengaruh framing menyebabkan harga jauh dari
nilai fundamentalnya sehingga pasar tidak efisien. Sementara penganut
Keuangan Tradisional mengasumsikan pasar efisien seperti yang diuraikan
Fama (1970). Tema ini dikenal dengan pasar tidak efisien (inefficient market).

2.4

Event Study

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap
suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event
study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari
suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk
setengah kuat (Jogiyanto, 2015:623).
Bodie et al. (2009) mendefinisikan event study sebagai suatu teknik pada penelitian
empiris di bidang keuangan yang dapat membantu peneliti untuk mengetahui dampak
dari suatu event tertentu terhadap harga saham.
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Event study dapat digunakan pada beberapa event seperti perubahan peraturan,
kejadian yang dapat menyebabkan krisis ekonomi, ataupun event lainnya yang
spesifik terhadap sekuritas seperti perubahan kebijakan deviden atau stock split.
Umumnya event study digunakan untuk melakukan pengujian terhadap efficient
market hypothesis. Metode event study klasik digunakan oleh Fama (1969) untuk
mengukur pengaruh dari stock split terhadap harga sekuritas. Kesimpulan dari
penelitian tersebut mendukung efficient market hypothesis karena ditemukan
abnormal returns yang tidak teratur selama periode penelitian.

Studi peristiwa mempelajari pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar,
baik sebelum, pada saat, maupun setelah terjadinya peristiwa. Dengan demikian,
dapat dilihat apakah harga saham akan meningkat atau menurun setelah terjadinya
peristiwa atau mungkin harga saham sudah terpengaruh sebelum terjadinya peristiwa
tersebut. Reaksi pasar dapat dilihat dari adanya perubahan harga saham yang
berdampak pula pada pendapatan saham. Reaksi tersebut dapat diukur dengan
menggunakan abnormal return.

2.4.1 Prosedur Dalam Melakukan Event Study

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode event study dengan melakukan
pengamatan terhadap cumulative abnormal return. Langkah-langkah dalam
melakukan event study menurut Kritzman (1994) adalah sebagai berikut:
1) Menentukan event yang akan menjadi obyek penelitian
Event yang akan menjadi objek penelitian dapat berupa corporate action
seperti merger dan akuisisi, right issue, pengumuman laba, pengumuman
deviden, stock split, ataupun event lainnya seperti Pemilihan Umum, serangan
teroris, bencana alam, dan lain-lain.
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2) Menentukan periode penelitian dalam suatu event window
Berdasarkan penelitian empiris yang telah dilakukan, para peneliti
menggunakan periode penelitian yang berbeda-beda. Semakin panjang
periode penelitian yang digunakan maka semakin banyak hal yang bisa dilihat
namun hasil kesimpulannya dapat menjadi bias karena terpengaruh oleh event
lainnya seperti corporate action yang dilakukan perusahaan, event ekonomi
ataupun politik yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Oleh
sebab itu perlu mengeluarkan sampel-sampel yang melakukan stock split,
merger dan akuisisi. Penentuan tanggal event merupakan tanggal dimana
event tersebut pertama kali diketahui oleh masyarakat. Media penyampaian
pengumuman tersebut dapat berupa media massa yang dipilih oleh perusahaan
ataupun dapat melalui pihak yang berwenang seperti Bapepam. Tanggal
pertama kali informasi tersebar adalah tanggal event dihitung sebagai hari kenol (t=0).
3) Menentukan kriteria tertentu yang diperlukan dalam event study
Penentuan kriteria tersebut dapat berupa data yang diperlukan serta
menentukan sampel yang akan diteliti. Selain itu, jumlah sampel yang akan
diteliti juga harus memenuhi standar dimana umumnya sampel penelitian
minimal 30. Semakin banyak sampel yang digunakan maka penelitian akan
semakin baik.
4) Mendesain pengujian frame-work
Dalam hal ini diperlukan penentuan hipotesis yang akan diuji serta teknik
pengujian statistik yang diperlukan guna mendapatkan hasil penelitian.
5) Melakukan pengukuran diperlukan untuk dapat menilai pengaruh dari event
Pengukuran untuk variabel dependen yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah menghitung nilai abnormal return dan cumulative abnormal return.
6) Melakukan analisis pengaruh event yang diteliti
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Melakukan pengujian statistik untuk menganalisis pengaruh event selama
periode penelitian serta menganalisis penyebab pengaruh dari event tersebut.

2.5

Abnormal Return dan Expected Return
2.5.1 Abnormal Return

Para investor tidak bereaksi atau tidak ada reaksi pasar maka peristiwa tidak
menimbulkan suatu abnormal return, karena reaksi oleh para investor pada informasi
ditunjukkan oleh adanya abnormal return.
Pengertian abnormal return menurut Jogiyanto (2015:648) adalah kelebihan dari
return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal adalah
return ekspektasian atau return yang diharapkan oleh investor. Jadi abnormal return
yakni return sesungguhnya yang terjadi dikurangi dengan return ekspektasian.
Jogiyanto (2015:412) dalam bukunya mengatakan reaksi pasar modal terhadap
kandungan informasi dalam suatu peristiwa dapat diukur dengan menggunakan
abnormal return yang merupakan selisih antara actual return dengan expected return.

2.5.2 Expected Return
Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh
oleh investor di masa mendatang. Return ini digunakan untuk pengambilan keputusan
investasi. Return ekspektasi dapat dihitung berdasarkan beberapa cara, yaitu:
berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, berdasarkan nilai-nilai return historis, dan
berdasarkan model return ekspektasi yang ada.
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Brown & Warner (1985) dalam Jogiyanto menyatakan bahwa expected return dapat
dihitung dengan menggunakan tiga model estimasi, yaitu:
1. Mean-adjusted Model
Model disesuaikan rata – rata (mean-adjusted model) ini menganggap bahwa return
ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata – rata return realisasi sebelumnya
selama periode estimasi (estimation period).
2. Market Model
Model pasar (market model) merupakan bentuk dari model indeks tunggal yang
didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah
dengan indeks pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham
cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham gabungan naik, begitu
juga sebaliknya.
3. Market-adjusted Model
Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa penduga yang
terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return dari indeks pasar
pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini tidak perlu menggunakan periode
estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi
adalah sama dengan return indeks pasar.

2.6

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh
peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian event study terdahulu menunjukkan hasil
yang berbeda-beda. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu
terletak pada variabel independen atau event yang diteliti, populasi dan sampel
penelitian, serta lamanya periode pengamatan.
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Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu
Judul
Analisis Reaksi

Penulis

Hasil

Dwi Rahayu

Keterangan

Menunjukkan hasil tidak

Uji

Pasar Modal

terdapat adanya perbedaan

saham JII.

Terhadap Kebijakan

signifikan sebelum dan

Periode

Amnesti Pajak

sesudah amnesti pajak.

pengamatan 11

Periode Juni 2016

pada

30

hari.
Market
Adjusted
Model.

Reaksi Pasar Modal

Putu Diah

Hasil penelitian yakni tidak

Uji pada LQ45.

Terhadap Kebijakan

Aryastuti

terdapat adanya perbedaan

Periode

Tax Amnesty Saat

Sanjiwani dan

rata-rata abnormal return

pengamatan 11

Pengumuman dan

I Ketut Jati

yang diperoleh investor

hari.

pada saat sebelum dan

Market

sesudah pengumuman dan

Adjusted

akhir periode I tax amnesty.

Model.

Reaksi Investor

Wendi Asmorojati, Tidak menunjukkan adanya

Periode

Terhadap

Nur Diana, dan

perbedaan abnormal return

pengamatan 51

Pengumuman

Afifudin

yang signifikan sebelum

hari.

Kebijakan Tax

dan sesudah kebijakan

Market Model.

Amnesty

amnesti pajak pada 1 Juli

Pada Tanggal 1 Juli

2016.

Akhir Periode I

2016
Analisis Yuridis

Agus Iskandar

Pemberian insentif berupa

Pengampunan Pajak

pembebasan utang dan

Dalam Investasi

pembebasan pengenaan

2017

sanksi memberikan
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dorongan yang kuat bagi
wajib pajak untuk
berpartisipasi dalam
pengampunan pajak. Bagi
wajib pajak baru,
penghasilan atau kekayaan
yang sebelumnya
tidak/belum dikenakan
pajak dapat disalurkan
melalui investasi baru dan
bagi investor (wajib pajak
lama) keuntungan yang
sebelumnya tidak/belum
dikenakan pajak dapat
digunakan untuk
memperluas, atau
mengembangkan investasi.
Economic and

Eric Le Borgne

50% kemungkinan

Political

terjadinya kebijakan

Determinants of Tax

amnesti pajak saat adanya

Amnesties in The

peristiwa PEMILU.

United Stated 2006

Bukan hanya politik yang
menjadi faktor kebijakan
amnesti pajak melainkan
juga faktor ekonomi yaitu
sebagai sumber peningkatan
pendapatan negara.

The Occurrence of

Ralph-C Bayer

Adanya peningkatan
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Tax Amnesties:

kepatuhan pajak setelah

Theory and

kebijakan amnesti pajak di

Evidence 2014

Amerika Serikat tahun 1981
dan tahun 2011.

The Effect of

Mehmet Nar

Aspek psikologis mampu

Behavioral

mempengaruhi kebijakan

Economics on Tax

ekonomi.

Amnesty 2015
A Systematic

Muhammad

Dari segi durasi, berkaca

Literature Review on Alishahdani

dari yang terjadi di

Tax Amnesty in 9

Ibrahim, Rita

Bangladesh, pemerintah

Asian Countries

Myrna, Ira Irawati,

sebaiknya pemerintah tidak

2017

dan J. B. Kristiadi

memberikan waktu yang
terlalu lama dalam
pemberlakuan amnesti
pajak karena akan merusak
kredibilitas pemerintah.
Kemudian amnesti pajak
juga sebaiknya tidak
diadakan terlalu sering
karena akan mendorong
para wajib pajak untuk
menunda pembayaran
pajaknya sampai waktu
pengampunan pajak tiba
seperti yang terjadi di India.
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2.7

Kerangka Pemikiran

Teori efisiensi pasar yang dikembangkan oleh Fama menyatakan bahwa suatu pasar
dikatakan efisien jika harga-harga saham mencerminkan secara penuh informasi yang
tersedia. Pasar dikatakan efisien jika dengan menggunakan informasi yang tersedia,
investor secara akurat dapat mengekspektasi harga dari sekuritas yang bersangkutan.
Amnesti pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah merupakan suatu
peristiwa yang diasumsikan mengandung informasi yang dapat memberikan
sentiment positif di pasar modal. Faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan
kebijakan amnesti pajak adalah fenomena rendahnya penerimaan negara dari aspek
pajak, rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, rendahnya
tingkat kepatuhan wajib pajak, serta tingginya praktik penghindaran pajak.
Abnormal return digunakan sebagai indikator untuk melihat bagaimana pasar
bereaksi terhadap amnesti pajak dalam penelitian ini. Reaksi pasar dicerminkan
dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Jika suatu peristiwa
mengandung informasi maka akan memberikan abnormal return kepada pasar.
Dari penjelasan di atas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pengumuman
Tax Amnesty

Pre-Event

Event Day

Abnormal Return
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Post-Event

2.8

Hipotesis

IHSG yang mencerminkan pergerakan harga saham secara umum pada akhirnya juga
mencapai rekor tertinggi. Pada Senin, 27 Juni 2016, IHSG mencapai angka 4836, lalu
pada Selasa, 28 Juni 2016 meningkat menjadi 4882. Rabu, 29 Juni 2016 naik
sebanyak 98 poin menjadi 4980 dan Kamis, 30 Juni 2016 meningkat menjadi 5016.
Kenaikan IHSG mencerminkan kepercayaan investor akan prospek ekonomi di
Indonesia setelah pemberlakuan tax amnesty. Oleh karena itu, diduga pasar modal
bereaksi pada peristiwa tersebut dilihat dari perubahan abnormal return yang
diperoleh investor pada saat pengumuman kebijakan tax amnesty.
Berdasarkan data di atas yang pula diperkuat oleh teori dan jurnal terdahulu maka
hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ha1: Terdapat abnormal return yang signifikan atas pengumuman kebijakan selama
periode peristiwa.
Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return sebelum dan sesudah
pengumuman kebijakan.
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