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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di pasar modal, 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

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) paragraf 17

(IAI, 2012:4) juga menyatakan bahwa kinerja perusahaan, terutama profitabilitas,

diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang

mungkin dikendalikan di masa depan.

Wiryandari dan Yulianti (2009:2) menyatakan bahwa informasi mengenai

laba sangat penting sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan. Laba yang

berkualitas adalah laba yang mampu mencerminkan kelanjutan laba dimasa depan

atau sustainable earnings. Pernyataan tersebut didukung oleh Wahyuningsih

(2007:6) yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sarana penting yang

dibutuhkan para investor sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi

di pasar modal.
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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

faktor yang mungkin akan mempengaruhi reaksi pengguna laporan keuangan

dalam menilai investasi mereka. Hasil penelitian Sari (2013) menyatakan bahwa

perubahan tarif pajak memiliki hubungan tidak langsung terhadap return saham.

Hal tersebut memberikan dugaan bahwa ada pengaruh diluar laporan keuangan

yang mempengaruhi investor dalam menilai kembali investasi mereka.

Pada tahun 2008, ditetapkan UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan yang berlaku efektif pada tahun 2009 yang 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 menurunkan 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).

Prakoso dan Martani (2012) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan

badan dapat berpengaruh pada seluruh aktivitas perusahaan salah satunya adalah

pada aktivitas yang mempengaruhi pajak tangguhan.

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
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(Amir, dkk. 1997:619). Pendapat tersebut masih menjadi topik penelitian yang

hangat, dimana masih ada penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan

gambaran terbaru terkait relevansi nilai pajak tangguhan. Beberapa penelitian

terbaru tersebut diantaranya yang dilakukan Prakoso dan Martini (2012)

mendapatkan hasil signifikan meskipun tidak konsisten pada tahun tahun

terjadinya perubahan tarif pajak. Dan penelitian terbaru lainnya memberikan

gambaran terkait relevansi pajak tangguhan dimana pajak tangguhan memiliki

hubungan yang negatif dengan nilai perusahaan (Fan, G. Dkk. 2012:33).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) (IAI, 2012:v) terkait

Pajak Penghasilan mengadopsi IAS 12 Income Taxes, dikeluarkan pada tahun

1997 mengisyaratkan bahwa perusahaan harus mengakui dan mengungkapkan

informasi pajak tangguhan di dalam laporan keuangan mereka. Penerapan standar

baru ini membawa dampak fundamental pada laporan keuangan yakni:

(1) Perusahaan haruslah mencatat dan mengakui aktiva (liabilitas) pajak

tangguhan apabila memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur oleh standar

(PSAK 46)

(2) Perusahaan harus mengungkapkan perbedaan temporer akuntansi dan fiskal,

dimana kriterianya sudah diatur didalam (PSAK 46) sebagai komponen pokok

pembentuk aktiva (liabilitas) pajak tangguhan.

Penerapan fundamental di atas butir (1) dan butir (2) di atas menimbulkan

pertanyaan mendasar, tentang respon pasar: apakah para pelaku pasar (investor,

analis, dan lainnya) akan memperhatikan dan menilai aktiva (liabilitas) pajak

tangguhan tersebut sebagai “real asset (liability)”?. Dalam kenyataannya,
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realisasi berbagai komponen pembentuk aktiva (liabilitas) pajak tangguhan

tersebut bergantung pada banyak faktor di masa depan, seperti laba fiskal masa

depan dan faktor pembalikan perbedaan temporer kena pajak (contoh: akrual

pendapatan) (Tanusdjaja, 2006:1).

Pada saat terjadi perubahan tarif pajak, komponen pajak tangguhan sering

menjadi topik bahasan terkait respon pasar. Yulianti (2005:7) melakukan studi

terkait manajemen laba pada saat terjadinya perubahan tarif pajak penghasilan

badan menyatakan bahwa:

“....salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh
keuntungan dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah tax shifting
yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan
ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Menurut akuntansi hal ini dapat
diterima karena akuntansi menganut prinsip accrual basis dimana pada
dasarnya basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (revenue) dan
beban (expense) yang dilakukan pada periode dimana seharusnya pendapatan
dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan waktu
penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban yang bersangkutan.”

“....liabilitas (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan
mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban
(mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan
akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut.
Dengan pola seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba
akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan,
sehingga akan meningkatkan liabilitas pajak tangguhan bersih perusahaan
tersebut begitu pula sebaliknya”

Prakoso dan Martini (2012:13) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan akan

memiliki relevansi nilai apabila liabilitas pajak tangguhan lebih besar

dibandingkan aset pajak tangguhan. Dimana penelitian yang dilakukan oleh

Prakoso dan Martini (2012) dilakukan pada saat adanya perubahan tarif pajak

penghasilan yang signifikan. Investor memandang liabilitas pajak tangguhan
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seperti hal-nya investor melihat liabilitas lainnya (Givoly dan Hayn, 1992) dalam

(Prakoso dan Martani, 2012:13).

Amir, dkk. (1997) menyatakan bahwa para investor negara ini berbeda

dengan para investor negara maju, para investor negara maju memandang

komponen pajak tangguhan memiliki hubungan signifikan dengan harga saham,

dalam artian aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan diperlakukan

sebagai real assets atau real liability. Menanggapi penelitian yang dilakukan

Amir, dkk. (1997), Ayers (1998) dalam Prakoso dan Martini (2012:11)

menyatakan bahwa informasi pajak tangguhan akan memiliki relevansi nilai saat

terjadinya perubahan undang-undang perpajakan yang signifikan.

Studi yang akan dilakukan oleh peneliti ini kembali mengambil topik

terkait pajak tangguhan, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan

liabilitas pajak tangguhan sebagai mediator pengaruh tidak langsung antara

perubahan tarif pajak penghasilan badan denga return saham. Pemilihan liabilitas

pajak tangguhan didasarkan dari hasil penelitian Prakoso dan Martani (2012) dan

Givoly dan Hayn (1992) yang menunjukkan bahwa liabilitas yang memiliki

relevansi nilai pada tahun terjadinya perubahan tarif pajak penghasilan badan.

Penelitian ini kembali mengambil rentang waktu penelitian dari tahun 2008

hingga 2010. Pemilihan tahun penelitian tersebut didasari dari adanya perubahan

tarif pajak penghasilan badan yang mengalami perubahan dari tarif progresif

(tahun 2008) menjadi tarif flat 28% pada tahun 2009, lalu kembali mengalami

perubahan menjadi 25% yang berlaku efektif pada tahun 2010. Pengambilan

rentang waktu ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan
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Prakoso dan Martani (2012), mereka melakukan penelitian terkait relevansi pajak

tangguhan pada saat terjadinya perubahan tarif pajak mendapatkan hasil yang

signifikan untuk variabel liabilitas pajak tangguhan. Dengan dasar hasil tersebut,

peneliti berharap dengan pengambilan tahun penelitian tersebut bisa memberikan

jawaban dan gambaran yang akurat mengenai pengaruh perubahan tarif pajak

terhadap harga saham dengan liabilitas pajak tangguhan sebagai mediatornya atau

penghubung antara perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan harga saham.

Peneliti mengambil sampel perusahaan manufaktur, dikarenakan dalam penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Prakoso dan Martani (2012:10) menyatakan

bahwa kepercayaan investor terhadap perusahaan di BEI masih berada pada

perusahaan perusahaan tertentu, sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba

mempersempit objek penelitian yang sebelumnya dilakukan pada seluruh

perusahaan yang terdaftar di BEI ke perusahaan manufaktur saja. Perusahaan

manufaktur tersebut dipilih dikarenakan sampai September 2014, industri

manufaktur masih dominan menjadi ladang investasi bagi investor. Berdasarkan

data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perusahaan manufaktur

dituntut semakin efektif dalam mempublikasikan laporan keuangannya dimana

pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan dalam hal tersebut. Perusahaan

diharapkan dapat memanfaatkan fenomena reformasi perpajakan terkait

perubahan tarif pajak penghasilan badan untuk meningkat nilai perusahaan

dengan memberikan signal-signal melalui liabilitas pajak tangguhan.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini

bermaksud memperluas penilitian sebelumnya dengan merubah model penelitian
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sebelumnya dengan harapan didapatkan hasil yang tetap didukung penelitian-

penelitian sebelumnya. Penelitian ini bermaksud diangkat dalam skripsi dengan

judul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap

Return Saham Dengan Liabilitas Pajak Tangguhan Sebagai Variabel

Intervening”

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran di atas, bahwa ada hubungan tidak langsung

antara perubahan PPh badan dengan return saham (Sari, 2013) serta pernyataan

Prakoso dan Martani (2012:4) bahwa liabilitas pajak tangguhan memiliki

pengaruh signifikan pada tahun terjadinya perubahan tarif pajak yaitu pada tahun

2008 dan 2009. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti peran liabilitas pajak

tangguhan sebagai mediator/intervening antara perubahan tarif pajak penghasilan

terhadap return saham. Untuk itu, masalah pokok dalam penelitian ini dirumuskan

dalam bentuk pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap

liabilitas pajak tangguhan?

2. Apakah liabilitas pajak tangguhan berpengaruh terhadap return saham?

3. Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap

return saham?

4. Apakah liabilitas pajak tangguhan bisa dijadikan variabel intervening

pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap return saham?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat di atas maka penetapan

tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan

terhadap liabilitas pajak tangguhan.

2. Untuk mengetahui pengaruh liabilitas pajak tangguhan terhadap return

saham.

3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan

terhadap return saham.

4. Untuk mengetahui apakah liabilitas pajak tangguhan bisa dijadikan

variabel intervening pengaruh perubahan tarif pajak terhadap return

saham.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap akan mendapatkan manfaat:

1. Bagi Penulis

Sebagai upaya Penulis untuk menguji kemampuan diri dan hasil studi yang

diperoleh dari bangku perkuliahan Universitas Airlangga, serta sebagai penambah

ilmu bagi Penulis tentang dunia perpajakan khususnya terkait hubungan antara

perubahan tarif pajak penghasilan badan, liabilitas pajak tangguhan, dan return

saham.
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2. Bagi Pihak Lain Sebagai Pengguna Informasi

Penelitian ini dapat memberikan informasi maupun masukan kepada para

stakeholder, manajemen maupun para pengguna laporan keuangan lainnya yang

menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan

keputusan untuk lebih memperhatikan hubungan antara perubahan tarif pajak

penghasilan, liabilitas pajak tangguhan serta return saham

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan maupun acuan bagi

peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab utama yang terdiri

dari beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai hal-hal yang mendorong

dilakukannya penelitian yang berisi latar belakang masalah yaitu adanya

faktor diluar laporan keuangan yang mempengaruhi investor dalam

menilai investasi mereka, dan perubahan tarif pajak penghasilan badan

yang signifikan diduga mempengaruhi hal tersebut. Kemudian liabilitas

pajak tangguhan berpengaruh pada nilai perusahaan, dan hal tersebut akan

berdampak pada naik turunnya harga saham karena investor mendapat

sinyal dari keadaan ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Serta dijelaskan juga
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rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga

sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan perubahan tarif

pajak penghasilan badan, pajak tangguhan dan return saham. Teori tarif

pajak penghasilan badan yang kemudian dilanjutkan dengan teori

perubahan tarif pajak penghasilan pajak badan, serta teori terkait aset dan

liabilitas pajak tangguhan kemudian dilanjutkan dengan neto pajak

tangguhan lalu aset dan liabilitas pajak tangguhan saat perubahan tarif,

lalu manfaat dan beban pajak tangguhan, serta harga saham. Lalu

dijelaskan keterkaitan antara perubahan tarif pajak badan, pajak

tangguhan, dan harga saham yang dijelaskan melalui signaling theory

(teori sinyal), dan teori stakeholder. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan

mengenai hipotesis penelitian serta gambaran kerangka konseptual.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, yaitu pendekatan

kuantitatif. Jenis dan sumber data berupa data sekunder yaitu laporan

keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek

Indonesia periode 2008-2010. Selain itu bab ini juga menjelaskan

identifikasi masing-masing variabel dalam definisi operasional, prosedur

pengumpulan data, dan teknik analisi yang digunakan dalam pengujian

hipotesis penelitian.
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BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian, deskripsi

hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis dan yang terakhir

pembahasan hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian menjelaskan secara

singkat mengenai hasil olah data dari hasil analisis regresi beserta analisis

temuan terkait. Kemudian juga dijelaskan hasil analisis hipotesis apakah

hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya sesuai dengan hasil,

sehingga dapat diambil keputusan apakah hipotesis tersebut diterima atau

ditolak.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dan telah

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga berisi

mengenai saran-saran yang terkait, penulis berharap penelitian selanjutnya

akan lebih baik dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.
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