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A.  Latar Belakang Masalah  
Dengan pesatnya perkembangan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan 

nasional dan reformasi di berbagai bidang serta evaluasi perkembangan 

pelaksanaan undang-undang perpajakan, untuk itu disadari perlu dilakukan 

perubahan undang-undang perpajakan untuk meningkatkan fungsi dan peranannya 

dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi. 

Pada tahun 2000 pemerintah kembali mengadakan reformasi di bidang 

perpajakan dengan mengeluarkan peraturan perpajakan baru untuk  menggantikan  

undang-undang perpajakan tahun 1994. Misi perubahan undang-undang tersebut 

disamping untuk meningkatkan fungsi budgeter, juga untuk efisiensi 

perekonomian nasinal dan mendorong peningkatan investasi. Langkah yang 

diambil  pemerintah dimaksudkan untuk mendorong investasi dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2000 : 12). Peraturan ini dibuat untuk 

memperbaiki peraturan perpajakan sebelumnya 
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        Reformasi perpajakan (tax reform) tahun 2000 ditandai dengan disahkannya 

lima perubahan undang-undang perpajakan. Perubahan undang-undang ini sesuai 

dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada saat ini, baik secara sosial, ekonomi 

maupun politik. Kelima undang-undang ini terdiri dari : 

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara  Perpajakan. 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

4. Undang-undang  Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

5. Undang-undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Reformasi perpajakan pada tahun 2000 ini sebenarnya merupakan 

kelanjutan dari reformasi perpajakan tahun 1994. Artinya reformasi pajak tahun 

2000 dilakukan untuk menyempurnakan kembali ketentuan undang-undang tahun 

1994 dan bukan berarti undang-undang tahun 1994 diubah total. Tax reform tahun 

2000 ini tidaklah mencabut atau mengganti undang-undang pajak yang telah ada,  

tetapi hanya merubah dan menyempurnakan dengan tetap mempertahankan sistem 
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self assesment sebagaimana yang telah digariskan dalam reformasi perpajakan 

tahun 1993.  

 Perubahan tersebut dimaksudkan  untuk merangsang investasi, 

mempertinggi efisiensi dan untuk memberlakukan prinsip-prinsip equalitas 

(persamaan hak) dalam peraturan pajak. Selain ikut berpartisipasi  dalam upaya 

pemulihan krisis ekonomi, pemerintah juga mempunyai beberapa pertimbangan 

lain seperti :  

1. Produktivitas penerimaan negara (Revenue Enchancement). 

2. Keadilan (Equity). 

3. Kemudahan (Simplicity). 

4. Efisiensi administrasi (Administrative Viability). 

Reformasi perpajakan tahun 2000 mempunyai dimensi yang sangat berbeda 

dengan undang-undang perpajakan sebelumnya. Undang-undang perpajakan tahun 

2000 tidak hanya untuk menghimpun dana, tetapi juga mendorong perekonomian. 

Kemajuan perekonomian sudah tentu akan meningkatkan kemakmuran 

masyarakat. 

         Dari kemudahan yang diberikan pemerintah melalui reformasi perpajakan 

tahun 2000, sebenarnya adalah untuk mendorong perusahaan dalam hal ini wajib 

pajak untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan 

maka keuntungan yang diperoleh akan meingkat. Peningkatan ini sudah tentu 

akan mendorong keinginan perusahaan untuk melakukan investasi dan dapat 

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.  
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 Jelas dapat diketahui bahwa pemerintah sudah menyadari untuk mendorong 

pihak swasta dalam mengembangkan usahanya, karena dalam era globalisasi ini 

pemerintah dalam bidang perekonomian hanya sebagai fasilitator, menjaga arah  

gerak kemajuan pembangunan, seklaigus menciptakan iklim yang kondusif bagi 

sector swasta (Machmud, 1996). Jadi sudah jelas bahwa pemerintah sangat 

mendorong peranan swasta untuk menunjang pembangunan nasional.  

 Selama ini pendapat masyarakat yang menyatakan  bahwa,  undang-undang 

perpajakan hanyalah memberatkan dan orientasinya hanya mengumpulkan uang 

untuk pembiayaan negara (budgeter).  Dengan undang-undang perpajakan tahun 

2000 jelas nampak bahwa disamping  fungsi budgeter yang juga membantu 

perusahaan dalam meningkatkan efisiensi  operasinya. Dengan demikian 

pemerintah sudah tentu akan mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi  

perusahaan melalui fasilitas yang diberikan melalui pemotongan 

pajak/pengurangan pajak.   

Untuk mengukur kinerja dan efisiensi, perusahaan mendasarkan pada 

informasi baik informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi. 

Informasi tersebut harus lengkap, relevan dan akurat karena investasi yang 

dilakukan dihadapkan dengan hasil dan resiko dalam waktu yang relatif singkat. 

Informasi tentang kondisi internal perusahaan  dapat diperoleh dari laporan 

keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang dihasilkan  oleh 

suatu badan usaha. SAK (1996 : 3) menyatakan bahwa : 

        Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan serta posisi keuangan suatu 
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan 
ekonomi.     
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : (1) Gudono 

(2000) menggunakan tax reform tahun 1994 sedangkan penelitian ini 

menggunakan tax reform tahun 2000.  (2) Gudono (2000) menggunakan variabel 

dependen hanya 1 rasio keuangan yaitu : Return on invesment, Galuh (1997) 

menggunakan 2 rasio yaitu : profit margin dan price earning ratio untuk 

mengukur efisiensi sebelum dan setelah perubahan undang-undang pajak tahun 

1994, sedangkan penelitian ini  menambah 3 rasio yaitu : Return On equity, Time 

Interest Earned dan Debt to Equity ratio. 

Salah satu cara untuk menyelidiki apakah perusahaan mendapat keuntungan 

dari peraturan-peraturan yang baru adalah mempertimbangkan atau meneliti 

perubahan biaya, terutama struktur biaya produksi (Gudono, 2000).  Struktur 

biaya produksi adalah perbandingan masing-masing elemen biaya produksi, yaitu 

biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

Penurunan perbandingan biaya tenaga kerja dan kenaikan pada biaya overhead 

pabrik sering sebagai dianggap sebagai faktor penyebab pergeseran biaya tetap 

(Kaplan, 1984). Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitas berupa 

pembebanan atas biaya bunga dan biaya overhead kedalam biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal-hal diataslah yang menjadi pertimbangan 

penulis memilih perusahaan manufaktur untuk dijadikan sampel dalam penelitian 

ini.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,  maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu  apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

antara sebelum dan setelah diterapkannya Undang-undang Perpajakan Tahun 

2000. 

C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penelitian 

ini bertujuan untuk seberapa jauh  perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur  sebelum dan setelah diterapkannya undang-undang pajak penghasilan 

tahun 2000. Kinerja perusahaan  diukur dengan menggunakan rasio Return on 

Investment, Return on Equity, Profit margin, Price earning ratio, dan 

menggunakan Leverage Ratio yang diukur dengan menggunakan rasio Times 

interest earned dan  debt to equity ratio. 

 

D. Pembatasan Masalah  
 Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan adanya batasan 

penelitian yang terdiri dari :  

1. Reformasi perpajakan yang dimaksudkan adalah perubahan undang-undang 

pajak penghasilan nomor 10 tahun 1994 menjadi undang-undang pajak 

penghasilan yang baru yaitu nomor 17 tahun 2000.  

2. Periode penelitian adalah 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah penerapan 

Undang-Undang Perpajakan yaitu : tahun 1998, 1999, 2001, 2002.  
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3. Jenis Industri perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian 

semata-mata berdasarkan pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur  yang 

paling banyak terdaftar di BEJ, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh 

dengan mudah. Dari sudut perhitungan rasio, bahwa perusahaan manufaktur 

paling jenis lengkap jenis akunnya, sehingga hampir semua rasio dapat 

dihitung dari data perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan 

yang lainnya.   

4. Pengujian ini hanya dilakukan pada rasio finansial yaitu : Return on 

Invesment, Return on Equity, Profit Margin, Price Earning Ratio, Times 

interset earned dan Debt to Equity. 

 

E. Manfaat Penelitian 
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Para investor dan calon investor sebagai dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investor di Bursa efek Jakarta. 

2. Akademisi, sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya. 

3. Penulis, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang 

disiplin ilmu yang dipelajari. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I    : Pendahuluan 
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Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, pembatasan masalah., 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II   : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan 

reformasi perpajakan, kinerja perusahaan, analisis rasio, laporan 

keuangan, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran.  

Bab III  : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai ruang lingkup penelitian, populasi 

dan penentuan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan 

data, identifikasi dan pengukuran variabel serta pengolahan data dan 

pengujian hipotesis. 

Bab IV : Hasil Analisis dan Pembahasan.  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teknik analisa data dan 

intrepertasi hasil. 

Bab V  : Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran untuk 

penelitian berikutnya dan memberikan implikasi serta keterbatasan.  
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   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja Perusahaan 

Pengertian kinerja perusahaan menurut kamus bisnis dan manajemen adalah 

hasil nyata yang dapat dicapai dan dipergunakan untuk menunjang dicapainya 

hasil positif oleh perusahaan. (Hardjosoemarto 1994 : 21) Secara umum kinerja 

perusahaan dibagi menjadi 2 yaitu : kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. 

a.   Kinerja keuangan 

Kinerja keuangan adalah hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap 

kemampuan perusahaan baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan dan dipakai oleh manajemen sebagai salah satu pedoman untuk 

mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan dari kinerja 

ini dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan 

digunakan untuk memprediksi keuangan di masa yang akan datang. 

b.   Kinerja non keuangan 
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Kinerja non keuangan adalah kondisi yang dialami perusahaan yang 

didasarkan pada penilaian terhadap aspek-aspek non keuangan seperti 

karyawan, lingkungan perusahaan, yang digunakan perusahaan untuk 

kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Laporan 

kinerja ini dibuat berdasarkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan 

perusahaan.  

        Sedangkan menurut Helfert (1996 : 67) kinerja perusahaan merupakan hasil 

dari banyak keputusan  individual yang dibuat terus menerus oleh manajemen 

perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan cerminan dari kinerja dari pihak 

manajemen dan para karyawan perusahaan.  Manajemen perusahaan dan 

karyawan bertanggugjawab terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka definisi bahwa 

kinerja keuangan adalah hasil keputusan berrdasarkan penilaian terhadap 

kemampuan perusahaan baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan dan dipakai oleh manajemen sebagai salah satu pedoman untuk 

mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Idrus dan Stanton (2000) dalam 

mengukur kinerja perusahaan, menemukan 12 variabel sebagai indikator, dan dari 

12 variabel,  9 variabel mempunyai pengaruh positif terhadap kesusksesan kinerja 

perusahaan, yaitu : predertermned goals, goals in term of intermediate and finals 

goals, resource avability, knowledge of beneficiares, identifying programme 

benefits, selecting facilities for small firms, involving beneficiaries in the planning 
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procces, personal motivation, managing beneficiaries crises. Sedang tiga variabel 

lainnya yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kesuksesan  kinerja masing-

masing adalah variabel examination of ourside force, stability of leadership dan 

allowing other agencies involved.  Pengukuran kinerja memerlukan dua 

pendekatan yaitu sebagai berikut : 

1. Pendekatan Financial performance atau pendekatan keuangan. 

2. Pendekatan Longterm bussines health atau pendekatan kesehatan bisnis 

jangka panjang. 

        Kinerja perusahaan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor intern 

perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga faktor-faktor ekstern. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan menurut Hardjosoemarto (1994 : 43) 

adalah sebagai berikut ini : 

1.   Faktor internal perusahaan, meliputi bidang sebagai berikut : 

      a.   Manajemen Personalia 

Manajemen personalia berkaitan dengan kegiatan merekrut , membina, 

mengembangkan dan memelihara tenaga kerja manusia agar dapat 

didayagunakan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan 

secara manusiawi. 

      b.   Manajemen pemasaran 

Manajemen pemasaran berkaitan dengan masalah penganalisaan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program  yang 

digunakan untuk tujuan organisasi.  

      c.   Manajemen Produkasi  
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Manajemen produksi berkaitan dengan kegiatan  mengatur dan  

mengkoordinir faktor-faktor produksi agar barang dan jasa yang 

dihasilkan  melalui proses produksi sesuai dengan yang diharapkan baik 

mengenai kualitas, kuantitas dan waktu yang diharapkan maupun 

biayanya. 

 Manajemen keuangan mempunyai fungsi utama untuk merencanakan, 

mencari dan memanfaatkan dana dengan berbagai cara  untuk 

memaksimumkan efisiensi operasi perusahaan. 

2.   Faktor eksternal perusahaan menliputi bidang-bidang sebagai berikut : 

a. Kondisi perekonomian 

Kondisi perekonomian berkaitan dengan siklus ekonomi (bussines cycle), 

yang akan menunjukkan fase mana perekonomian  global, kebijakan 

pemerintah dan stabilitasnya dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. 

     b.    Kondisi industri 

Kondisi industri meliputi tingkat persaingan, kemajuan teknologi, jumlah 

perusahaan sejenis dan lain sebagainya. 

Pengukuran kinerja dapat dilihat dari berbagai  sudut pandang antara lain 

sebagai berikut ini : 

1.   Sudut pandang finansial 

Sudut pandang finansial adalah pengukuran perusahaan dan aspek-aspek  

finansial perusahaan seperti : likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 

2   Sudut pandang non finansial 
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Sudut pandang non finansial adalah pengukuran kinerja perusahaan dari 

aspek-aspek non finansial perusahaan, seperti kepuasan pelanggan, inovasi 

produk dan pengembangan perusahaan. 

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting karena dengan kinerja ini 

para manajer mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam menentukan 

ukuran kinerja keuangan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan ekonomi. 

        Dewasa ini banyak tuntutan karena adanya  keterbatasan dan penggunaan 

kinerja keuangan sehingga perlu ada alat ukur kinerja lainnya, namun kinerja 

keuangan tetap tidak dapat ditinggalkan. Kaplan dan Northon menawarkan 

balance scorecard sebagai alat ukur kinerja integral dan komprehensif tetap 

menempatkan prespektif finansial pada posisi puncak yang dapt digunakan oleh 

pemakainya. 

 

B.  Analisis Rasio  

Pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat kita lakukan 

dengan cara menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan  

merupakan suatu ikhtisar yang mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal pada suatu waktu 

tertentu dan pada laporan rugi laba mencerminkan hasil yang terjadi selama 

periode tertentu. Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan 

pada suatu perusahaan, seorang penganalisis finansial memerlukan adanya suatu 

ukuran atau “yardstick” tertentu. Ukuran  yang sering digunakan dalam analisis 

laporan keuangan adalah rasio. Pengertian rasio ini sebenarnya hanyalah suatu 
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arithmetical terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua 

macam data finansial. Munawir (1999 : 64) mendefinisikan suatu rasio sebagai 

suatu hubungan atau pertimbangan (mathematical relationship) antara jumlah 

tertentu dengan jumlah lainnya. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio merupakan 

gabungan dua angka yang biasanya diambil dari neraca dan laporan rugi laba atau 

gabungan dari keduanya dan dihubungkan secara bersama-sama sebagai suatu 

persentase, rasio atau fungsi. 

        Riyanto (1996 : 56) penganalisis laporan keuangan dalam mengadakan 

analisa laporan keuangan pada dasarnya dapat melakukan dengan dua cara, yaitu 

sebagai berikut ini : 

1. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu 

ke waktu yang lalu (history ratio) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan  

untuk masa yang akan datang dari perusahaan yang sama. 

2. Membandingkan rasio-rasio dari perusahaan (rasio perusahaan/company ratio) 

dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri 

(rasio industri/rasio rata-rata/ rasio standar) untuk waktu yang sama 

         Pada dasarnya banyak sekali jumlah dan macam rasio keuangan, karena 

rasio keuangan dibuat  berdasarkan kebutuhan penganalisisnya. Menurut Munawir 

(1996 : 68) rasio keuangan  dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai 

berikut : 

1.   Berdasarkan sumber data  
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Berdasarkan sumber datanya, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi berikut 

ini : 

a.    Rasio-rasio neraca 

Semua rasio yang semua datanya diambil atau bersumber pada neraca, 

misalnya current ratio, acid test ratio.   

      b.    Rasio-rasio laporan rugi laba (income statement ratio) 

Rasio-rasio laporan rugi laba adalah angka-angka rasio yang dalam 

penyusunan semua datanya diambil dari laporan rugi laba, misalnya gross 

profit margin, net operating margin dan lain sebagainya. 

      c.   Rasio-rasio antar laporan keuangan (interstatement ratio). 

Rasio-rasio antar laporan keuangan adalah semua rasio yang penyusunan 

datanya berasal neraca dan data lainnya dari laporan rugi laba misalnya : 

inventory turn over, account receivable turnover dan lain sebagainya.  

2   Berdasarkan tujuan dari penganalisis 

Munawir (1996 : 69) menggolongkan rasio keuangan menjadi (1) profitability 

ratio, (2) short term solvency ratio, (3) long term solvency ratio, dan (4) 

efficiency ratio. Sedangkan Husnan  (1998 : 560) menggolongkan rasio 

keuangan menjadi (1) rasio leverage, (2) rasio likuiditas, (3) rasio 

profitabilitas atau efisiensi, dan (4) rasio nilai pasar.  

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan hutang 

lancar yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola kekayaan 

lancar perusahaan, sehingga mampu membayar hutang jangka pendek tepat 
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pada waktu yang dibutuhkan. Rasio likuiditas ditunjukkan oleh current ratio, 

dan acid test ratio. Makin besar tingkat rasio ini maka semakin besar efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan kekayaan lancar perusahaan. 

2.   Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas menunjukkan sebagaimana sumber daya telah dimanfaatkan 

secara optimal, dengan kata lain menunjukkan efektifitas perusahaan dalam 

mengelola aset-asetnya. Rasio aktivitas dapat ditunjukkan oleh rasio-rasio 

perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran aktiva tetap. 

Semakin tinggi rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan semakin 

efektif dalam menggunakan keseluruhan aset perusahaan untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba.  

3.   Rasio Leverage 

Financial leverage merupakan perbandingan antara aktiva total dan  utang  

serta perbandingan antara utang dan ekuitas. Rasio ini menunjukkan proporsi 

atas penggunaan utang untuk membiayai investasi dan operasi perusahaan, 

atau dapat dikatakan financial leverage menunjukkan seberapa efisien 

perusahaan memanfaatkan aktiva tetap dan ekuitas pemilik dalam rangka 

mengantisipasi  utang jangka panjang dan utang jangka pendek perusahaan, 

sehingga tidak akan mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan 

dalam jangka panjang. 

4.   Rasio Profitabilitas 

Rasio ini merupakan antara perbandingan antara laba perusahaan dengan 

modal investor atau ekuitas yang digunakan dalam memperoleh laba tersebut. 
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Dapat dikatakan rasio profitabilitas menunjukkan  kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin efisien perusahaan 

tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan. 

5.   Rasio Nilai Pasar.  

Rasio nilai Pasar merupakan perbandingan antara harga saham terhadap laba 

dan nilai buku perusahaan. Rasio penilaian mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menciptakan nilai pada masyarakat, terutama pemegang saham dan 

investor, karena rasio ini merupakan indikasi bagi investor untuk melihat 

kinerja perusahaan di masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. 

Semakin tinggi rasio penilaian menunjukkan investor lebih percaya kepada 

prospek perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham dengan harga yang 

lebih tinggi dari nilai bukunya.  

   Di Indonesia, analisis laporan keuangan yang berupa rasio keuangan 

digunakan pemerintah melalui Keputusan menteri keuangan No. 

740/KMK.00/1989 dan direvisi dengan Keputusan Menteri keuangan No 

826/KMK.013/1992. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan milik negara 

(BUMN) seperti pada negara berkembang lainnya, maka aturan pemerintah ini 

akan diikuti secara sukarela oleh perusahaan. (Harianto dan Sudomo, 1998 :179). 

    Hermanto (1993) mengemukakan suatu model  analisis rasio dengan 

menggunakan metode radar. Metode radar berasal dari bentuk gambaran visual 

ikhtisar perhitungan rasio kinerja  perusahaan yang merupakan  penyempurnaan 

analisis rasio keuangan. Metode ini dikembangkan oleh APO (Asian Productivity 
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Organization) yang berpusat di Jepang, yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang posisi perusahaan dan kemungkinan 

perkembangannya. Dengan kata lain analisis radar juga memberikan wawasan 

jangka panjang  dan jangka menengah. 

  Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunan rasio sebagai 

berikut ini : 

1. Sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan operasi 

perusahaan yang telah dilaksanakan. Untuk menilai secara keseluruhan 

sejumlah rasio haruslah dinilai secara bersama-sama. Kalau sekiranya hanya 

satu aspek saja yang diinginkan maka satu atau dua rasio saja cukup. 

2. Pembandingan yang dilakukan haruslah sesuai dengan perusahaan yang 

sejenis dan pada saat yang sama. 

3.   Sebaiknya penghitungan rasio finansial didasarkan pada data keuangan yang 

telah diaudit. Laporan keuangan yang belum diaudit masih diragukan 

kebenarannya, sehingga rasio yang dihitung juga kurang akurat. 

4.  Adalah sangat penting untuk diperhatikan bahwa pelaporan atau akuntansi 

yang digunakan haruslah sama. 

 

C.    Tinjauan Laporan Keuangan  

        1.  Laporan Keuangan  

Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja keuangan adalah laporan keuangan, karena pada dasarnya kondisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan tercermin dalam laporan keuangan 
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yang pada hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi. Jadi, 

laporan keuangan itu nantinya akan digunakan oleh pengguna (users) 

sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam 

penyusunan suatu laporan keuangan prinsip akuntansi berterima umum, 

haruslah ditaati agar terdapat penyatuan persepsi antara pihak manajemen 

dengan pihak yang memerlukan. Sehingga informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan dapat diinterpretasikan dengan benar.  

   Laporan keuangan mempunyai beberapa keunggulan yang 

membuatnya sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, antara 

lain adalah sebagai berikut ini : 

a.   Lebih berhubungan dengan variabel yang diperlukan. 

b.   sumber informasi yang cukup dapat diandalkan. 

c.   Tersedianya untuk publik dalam biaya yang murah. 

 Laporan keuangan dari suatu perusahaan pada umumnya 

dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan 

pada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat 

fianansial. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan 

laporan arus kas. 

a.    Neraca 

Neraca atau disebut laporan posisi keuangan adalah laporan tentang 

aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik sebuah perusahaan pada 

tanggal tertentu. Penyajian pos-pos dalam neraca didasarkan pada 

tingkat likuiditas dan jatuh temponya. Pos aktiva akan disajikan 
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berdasarkan likuiditas pos tersebut. Sedangkan di posisi pasiva utang  

yang jatuh tempo paling dekat merupakan elemen yang harus 

disajikan lebih dahulu dibanding dengan utang yang berjangka waktu 

lebih panjang. 

    b.   Laporan rugi laba 

Laporan mengenai hasil operasi perusahaan selama periode  tertentu, 

menunjukan jumlah penghasilan, biaya-biaya dan elemen lain 

pembentuk laba. Dari laporan keuangan ini akan diketahui laba suatu 

perusahaan yang seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. 

             c.   Laporan arus kas. 

Laporan ini menunjukan sumber penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan arus kas disusun 

berdasarkan periode tertentu dan pengklasifikasiannya menurut aktiva 

operasi, investasi dan pendanaan. 

       2.   Analisis laporan keuangan  

  Munawir (1999 : 35) menyatakan analisis laporan keuangan terdiri 

dari penelaahan atau mempelajari hubungan-hubungan dan kecenderungan 

untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan  

suatu perusahaan, untuk itu  diperlukan teknik analisis laporan keuangan. 

Metode analisis  laporan keuangan ada dua yaitu sebagai berikut ini. 

            1.   Analisis horisontal  
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Analisis horisontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan 

laporan keuangan untuk  beberapa periode atau beberapa saat, 

sehingga akan diketahui  perkembangannya. 

2.   Analisis vertikal 

Analisis vertikal adalah analisis dengan membandingkan antara pos 

yang satu dengan pos yang lain  dalam laporan keuangan selama 

periode teretntu, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan 

dan hasil operasi pada saat itu saja, tanpa mengetahui 

perkembangannya. 

Teknik analisis yang dapat digunakan dalam analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut ini.  

              1.   Analisis perbandingan laporan keuangan  

Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode analisis 

dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan 

keuangan untuk dua periode atau lebih. 

                   2.  Trend percentage analysis 

Trend percentage analysis adalah suatu teknik analisis  untuk 

mengetahui kecenderungan atau trend keadaan keuangan suatu 

perusahaan, apakah menunjukkan kecenderungan atau trend naik, 

tetap atau turun. 

3.  Common size analysis 

Common size analysis adalah teknik analisis untuk mengetahui 

persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total 
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aktiva, juga untuk mengetahui struktur permodalan  dan komposisi 

pembiayaan yang dihubungkan dengan jumlah penjualan. 

4.  Analisis sumber dan penggunaan modal kerja.  

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah teknik 

analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

modal kerja dan untuk mengetahui sebab-sebab  perubahan modal 

kerja dalam periode tertentu. 

             5.  Analisis sumber dan penggunaan kas. 

Analisis sumber dan penggunaan kas adalah teknik analisis  untuk 

mengetahui perubahan jumlah kas atau untuk mengetahui sumber-

sumber serta penggunaan kas selama periode tertentu.  

                    6.  Analisis rasio 

Analisis rasio adalah teknik analisis untuk mengetahui sebab-

sebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode 

yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode tertentu dengan 

laba yang dianggarkan dengan periode tersebut. 

                   7.  Analisis  Break even 

Analisis Break even adalah teknik analisis untuk menentukan 

tingkat penjualan  yang harus dicapai agar perusahaan tersebut 

berada  dalam keadaan break even, yaitu tidak mengalami 

kerugian maupun keuntungan.  

                  Teknik analisis keuntungan dapat digolongkan sebagai berikut : 

                  1.  Analisis persentase 
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Analisis persentase adalah teknik analisis  rekening atau item 

tertentu dalam laporan keuangan dievaluasi yang sepanjang waktu 

dengan cara nilai atau value tahun tertentu dari item tersebut 

dijadikan nilai dasar (100 %) dengan nilai-nilai tahun lainnya 

dibandingkan dengan nilai dasar item tersebut. 

                2.  Analisis Rasio 

Analisis rasio adalah teknik analisis  untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara 

individu atau kombinasi dari keduanya. 

3.  Metode Du pont 

Metode Du pont adalah suatu metode yang menggunakan berbagai 

rasio dalam suatu sistem yang berhubungan.  

                d.  Time series analysis 

Time series analysis adalah tehnik analisis naik turunnya berbagai 

variabel  dalam rasio keuangan. 

      e.  Cross section analysis  

Cross section analysis adalah teknik yang membandingkan hasil 

operasi atau kondisi keuangan suatu perusahaan dengan hasil operasi 

perusahaan yang lain dengan industri yang sama atau dalam industri 

yang berbeda di periode waktu yang sama. 
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D.   Reformasi Pajak tahun 2000 

Pada tahun 2000 pemerintah melakukan perubahan Undang-undang 

perpajakan dengan tujuan menyempurnakan Undang-undang perpajakan yang 

ada. Perubahan Undang-undang Pajak ini dilakukan dalam rangka ekstensifikasi 

dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak, sekaligus merupakan upaya  

menegakan prinsip keadilan dalam  pajak serta penghapusan fasilitas pajak yang 

tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan 

menutup peluang-peluang penghindaran pajak (loopholes). 

 Secara normative dengan prinsip good tax policy, terhadap kegiatan 

ekonomi sistem perpajakan harus netral dan tidak ada distorsi agar sumber daya 

optimal dan sesuai dengan fungsi regulerend secara umum dapat dinyatakan 

bahwa sistem  pajak harus dapat mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional dengan mendorong investasi dari luar serta mengamankan penerimaan 

negara. Dalam tax reform 2000, fungsi regulerend telah memperhitungkan 

kepentingan dunia bisnis antara lain peningkatan pelayanan, penyederhanaan 

prosedur kepastian hukum, keadilan, serta fasilitas investasi untuk mendorong 

kegiatan investasi.  

Reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 2000 ini sebenarnya 

adalah kelanjutan  dari reformasi pajak tahun 1994. Hal ini berarti bahwa 

reformasi pajak tahun 2000 dilakukan untuk memperbaiki peraturan tahun 1994. 

Hal ini bukan merupakan perubahan yang menyeluruh terhadap undang-undang 

tahun 1994.   

Perubahan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan ini harus 

tetap berlandaskan pada prinsip yang harus dipegang teguh yaitu prinsip kepastian 
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hukum, keadilan dan kesederhanaan. Arah dan tujuan dalam melakukan 

penyempuranaan undang-undang perpajakan mengacu pada kebijaksanaan pokok 

sebagaimana tertuang dalam penjelasan undang-undang yang meliputi : 

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan 

pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak. 

2. Menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara 

merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong 

pembangunan di daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau 

terlambat perkembangan, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan 

pendayagunaan sumber daya alam  maupun dalam rangka peningkatan 

penerimaan pajak dalam jangka panjang. 

3. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor nonmigas, barang 

hasil olahan dan jasa-jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa. 

4. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan 

pengembangan potensinya dan dalam rangka pengentasan sebagian 

masyarakat dan kemiskinan. 

5. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

6. Menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. 

7. Menunjang usaha meningkatkan keadilan daam partisipasi masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. 
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8. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan 

bersih, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak termasuk penyederhanaan 

dan kemudahan prosedur  dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan 

tersebut, serta peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang 

berlaku.  

Apabila memperhatikan perubahan undang-undang pajak penghasilan 

dengan tetap berpegang teguh pada keadilan, kemudahan efisiensi administrasi 

dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem self 

assessment maka arah penyempurnannya : 

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. 

2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak. 

3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi 

langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam negeri dibidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang 

mendapat prioritas. Sehingga perubahan  tersebut meliputi pokok-pokok : 

1. Perubahan  struktur tarif Pajak, dengan harapan beban Pajak lebih 

proporsional dan mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-

negara tetangga di kawasan ASEAN. 

2. Perbaikan dalam sistem dan tatacara pembayaran Pajak dalam tahun 

berjalan yang diharapkan tidak mengganggu likuiditas usaha Wajib Pajak. 

3. Mendorong Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

untuk menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan taat asas. 
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Sedangkan Wajib Pajak dengan peredaran tertentu masih diperkenankan 

menggunakan norma perhitungan penghasilan netto dengan syarat wajib 

menyelenggarakan pencatatan. 

4. Melakukan Pengaturan kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan, 

dengan harapan dapat mendorong investasi masuk dan berkembang di 

wilayah Indonesia. 

D. Perbedaan Undang-Undang PPh Tahun 1994 dengan PPh Tahun 2000 

 Secara umum pokok-pokok perbedaan undang-undang pajak penghasilan  

tahun 1994 dengan tahun 2000 adalah sebagai berikut : 

1.   Tarif Pajak  

UU PPh Tahun 1994  

Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi WP dalam negeri, dalam 

bentuk usaha tetap sebagai berikut : 

   Lapisan kena Pajak                                           Tarif Pajak  

-     Sampai dengan Rp 25.000.000,00                   10 % 

- Diatas Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000           15 % 

- Diatas Rp 50.000.000,00                       30 % 

b.   UU PPh Tahun 2000 

Tarif yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

badan dalam negeri bentuk usaha tetap sebagai berikut. 

     Lapisan kena Pajak Tarif Pajak 

-       Sampai dengan Rp 50.000.000     10 % 

-       Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000    15 % 
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-       Diatas Rp 100.000.000,00     30 % 

2.   Penyusutan dan Amortisasi 

a.   UU PPh Tahun 1994 

Pada undang-undang perpajakan tahun 1994 penyusutan dimulai pada 

tahun dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam 

proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan 

harta tersebut. 

b.   UU PPh Tahun 2000 

Pada undang-undang perpajakan tahun 2000 penyusutan dimulai pada 

bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam 

proses penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta 

tersebut.  

Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitas yang diberikan kepada 

perusahaan yang berupa :  

1.   Restrukturisasi Utang Usaha 

Fasilitas ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memulihkan krisis 

ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997.  Fasilitas  pajak yang diberikan masa 

berlakunya terbatas hanya Tahun Pajak 2000, 2001, 2002 berupa keringanan  

Pajak Penghasilan dalam bentuk : 

a. Pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan 

yang terutang atas pembebasan utang yang diberikan oleh kreditur. 
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b. Pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan harta kepada 

kreditur untuk penyelesaian utang sepanjang harta tersebut dinilai sebesar 

nilai buku pada pihak yang mengalihkan. 

c. Pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas perubahan utang 

menjadi penyertaan modal sepanjang penyertaan modal dinilai sebesar 

utang.  

 

2.  Inter-corporate Devidend 

Pemerintah juga menetapkan deviden atau bagian laba yang diterima atau 

diperoleh perusahaan dari penyertaan modal pada badan usaha Wajib Pajak 

dalam negeri lainnya dikecualikan sebagai Objek Pajak, dengan syarat : 

1. Deviden harus berasal dari cadangan laba ditahan. 

2. Bagi perusahaan yang menerima deviden, kepemilikan saham minimal    

25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif 

diluar kepemilikan saham tersebut.  

3.   Perlakuan PPh atas Biaya Bunga  dan Biaya Overhead 

Pemerintah memberikan fasilitas mengenai perlakuan atas biaya bunga dan 

biaya overhead termasuk dalam pengertian dalam biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto. Mendasarkan pada acuan diatas, maka :  

a.  Dalam hal suatu pinjaman dipergunakan untuk membiayai pembelian 

tanah,   biaya  bunganya harus dikapitalisasi kedalam harga perolehan 

tanah, tetapi tidak dapat dibebankan ke penyusutan. 
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Biaya overhead seperti biaya gaji/tunjangan, biaya perjalanan harus 

dikapitalisasi pembebanannya melalui penyusutan.   

Apabila  pinjaman dipergunakan untuk membiayai pembangunan pabrik dan 

pembelian tanah, serta aktiva lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan 

perhitungan kapitalisasinya ke dalam masing-masing aktiva tersebut 

 

 

 

E.  Penelitian Terdahulu  

 Galuh (1997) meneliti tentang implikasi perubahan undang-undang pajak 

tahun 1994 terhadap efisiensi perusahaan. Penelitian tersebut membandingkan 

efisiensi perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang 

perpajakan tahun 1994. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa tidak 

terjadi perbedaan efisiensi perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya 

undang-undang pajak yang baru. Hal ini disebabkan dengan diberikannya fasilitas 

dan kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan dalam hal perpajakan. 

Alim (1998) meneliti tentang implementasi undang-undang 

perpajakan tahun 1994 dan implikasinya terhadap perilaku harga 

saham. Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh undang-

undang perpajakan (UPP) yang baru terhadap perilaku harga saham. 

Hasil dari penelitian tersebut ialah menunjukkan bahwa implementasi 

UUP 1994 mempunyai pengaruh yang negatif terhadap volume 

perdagangan  saham disekitar ex-devidend, yang mana setelah 
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implementasi UUP 1994 penurunan volume perdagangan lebih besar.      

  

         Gudono (2000) melakukan penelitian tentang pengaruh 

reformasi perpajakan tahun 1994 terhadap profitabilitas, struktur 

modal perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa reformasi Pajak tahun 1994 tidak mengubah 

struktur  modal, struktur biaya, hubungan antara struktur modal dan 

struktur biaya, efisiensi biaya secara siginifikan. Namun, namun 

Reformasi Pajak tahun 1994 meningkatkan  revenue pajak pemerintah 

secara signifikan. 

 

F. HIPOTESIS 
Dalam setiap penelitian haruslah disusun hipotesis, agar penelitian tersebut 

terarah dan jelas tujuannya. Sebagaimana diketahui bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara  terhadap masalah yang akan diteliti, secara teoritis paling 

tinggi tingkat kebenarannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab terdahulu 

bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  

tax reform tahun 2000 terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan tujuan 

penelitian tersebut maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.  ROI (Return on Investment) 

Rasio ini membandingkan antara laba bersih dengan total aktiva.  Hasil 

perhitungan ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan total asset 

perusahaan dalam menghasilksn keuntungan. Rasio ini mengukur tingkat 
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pengembalian investasi total. Sartono, (1992 : 150) kinerja perusahaan akan 

meningkat seiring dengan laba bersih perusahaan yang meningkat.   

3. ROE (Return On Equity) 

Return On Equity atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini 

dihitung dengan membagi laba bersih dengan modal sendiri. Hasil perhitungan 

ini menunjukkan  return  yang diperoleh para pemegang saham baik saham 

biasa maupun saham preferen dari modal yang diinvestasikan pada perusahaan 

tersebut. Rasio ini penting bagi investor  karena rasio ini menunjukkan 

beberapa hasil yang akan  diperoleh dari penanaman modalnya ROE yang 

semakin tinggi berarti  keuntungan yang diperoleh oleh investor akan semakin 

tinggi pula.  

b.   PM (Profit Margin)  
Profit Margin mengukur kemampuan manajemen dalam menjalankan 

perusahaan dan mencerminkan efektifitas biaya/harga dari kegiatan 

perusahaan.  Rasio ini merupakan profitabilitas perusahaan yang memberikan 

informasi kepada pihak luar mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba di masa yang akan datang yang diperoleh dari penjualan. Rasio ini  

diperoleh dengan membagi laba bersih dengan penjualan. Apabila laba 

perusahaan meningkat maka kesejahteraan para stockholder (investor) akan 

meningkat pula.  

d.  PER (Price Earning Ratio) 
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Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor ingin membayar per RP 

dari keuntungan  yang diperoleh perusahaan. PER dihitung dengan 

membagi harga per lembar saham dengan laba per lembar saham. PER 

yang meningkat menunjukkan optimisme investor terhadap prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang. Husnan (196 : 317) menyatakan 

bahwa dengan adanya peningkatan laba maka harga saham juga akan 

meningkat. Hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan laba akan 

menyebabkan peningkatan deviden yang akan diterima oleh investor.   

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofiatun (2000) menunjukkan 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara reformasi Pajak tahun 1994  

terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROI. Reformasi Pajak 

tahun 1994 tidak memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap perbandingan 

keseluruhan biaya dan penjualan. 

Leverage diukur dengan menggunakan rasio times interest earned 

dengan membandingkan  laba dengan  biaya bunga, yang ditentukan dengan 

membagi laba sebelum dikurangi bunga pajak. Rasio ini mengukur besarnya 

penurunan laba yang masih mampu dialami perusahaan tanpa kehilangan 

muka karena masih kuat untuk membayar  biaya bunga tahunan. Kegagalan 

didalam memenuhi kewajiban kepada kreditur harus diperhatikan agar 

perusahaan terhindar dari masalah-masalah hukum  yang berakhir dengan 

kebangkrutan.  Rasio leverage juga bisa meningkakan nilai perusahaan. 

Sartono (1996 : 324) menyatakan dalam kondisi ada pajak pajak penghasilan, 

maka nilai perusahaan akan meningkat terus karena penggunaan utang yang 
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semakin besar.  Ross dalam Kim at. Al. (1992) dalam teori hutang maksimum 

menyatakan bahwa harga saham akan meningkat dengan adanya peningkatan 

hutang yang terjadi karena dua alasan yaitu :  mendapatkan keuntungan pajak 

pajak penghasilan dari biaya bunga obligasi dan adanya sinyal dari 

manajemen tentang peningkatan hutang. Peningkatan finansial leverage 

merupakan sinyal positif yang mengekspresikan percaya diri manjemen 

tentang prospek perusahaan. 

Penelitian mengenai dampak perubahan undang-undang perpajakan 

terhadap kedua rasio ini jarang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :  

 

 

 H0  :    Kinerja perusahaan antara sebelum dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

H01  :     Return On Investment antara sebelum dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

H02  :    Return On Equity antara sebelum dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

H03  :    Profit Margin  antara sebelum dan setelah Tax Reform Tahun 

2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

H04  :    Price Earning Ratio antara sebelum dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

H05  :    Times Interest Earned antara sebelum dan setelah Tax 
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Reform Tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

H06  :    Debt To Equity antara sebelum dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

 

G. Kerangka Pemikiran 
Untuk memudahkan memahami inti pemikiran peneliti ini, maka perlu 

kiranya dibuat diagram alur atau kerangka pemikiran untuk memberi gambaran 

tentang arah penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang baru atau yang sering disebut Tax Reform. Langkah ini diambil 

 

Rasio Keuangan : 

a. Return on Invesment 

b. Profit Margin 

c. Return on Equity 

d. Price E   arning Ratio 

e. Times Interest earned 

f. Debt to Equity Ratio 

Sebelum 

Tax Reform 

Uji Normalitas 
Uji T 

Setelah 

Tax Reform 
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pemerintah untuk merangsang investasi dan mempertinggi efisiensi. Pemerintah 

berkeinginan dengan keluarnya undang-undang perpajakan yang baru dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan sebagai sarana untuk mendorong 

investasi masuk ke Indonesia.  

Informasi tentang kinerja perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan 

yaitu neraca, rugi laba, dan laporan arus kas yang diterbitkan oleh perusahaan 

emiten. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan yaitu ng terdiri dari Return on invesment, Return on Equity, Profit 

margin, Price earning Ratio Times interest earned ratio serta Debt to Equity 

ratio. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan telaah pustaka yang digunakan 

untuk mengembangkan hipotesis, terdapat permasalahan pokok yang diuji dalam 

penelitian ini, yaitu apakah kinerja perussahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta 

berbeda secara signifikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang perpajakan 

yang baru. Bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan 

penentuan sampel penelitian, sumber dan tehnik pengumpulan data, identifikasi 

dan pengukuran variabel, dan pengolahan data serta pengujian hipotesis. 

 

A.  Ruang lingkup penelitian 

 Sifat penelitian ini adalah survey data sekunder, penelitian ini merupakan 

penelitian penjelasan (explanatory research) yang memfokuskan hubungan 

antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan 

(Singarimbun dan Effendi, 1993:6). Objek penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

 

B.   Populasi dan penentuan Sampel 
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Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Untuk mendukung penelitian ini juga 

dikumpulkan teori dari kepustakaan dan dari penelitian sebelumnya. Dimensi 

waktu pengambilan sampel adalah tahun 1998, 1999, 2001, 2002. Dimensi 

waktu tersebut diambil dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah berlakunya 

undang-undang perpajakan tahun 2000. Undang-undang perpajakan tahun 

2000 mulai berlaku tanggal          1 Januari tahun 2000. 

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian 

semata-semata berdasarkan pertimbangan bahwa perusahaan 

manfaktur yang paling banyak terdaftar di Bursa Efek Jakarta, 

sehingga data yang diinginkan  dapat diperoleh dengan mudah. Dari 

sudut perhitungan rasionya perusahaan manufaktur yang paling 

lengkap jenisnya akunnya, sehingga hampir semua rasio dapat 

dihitung dari data perusahaan manufaktur dibandingkan dengan 

lainnya. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan (purpossive sampling) 

yang merupakan bagian dari metode non probability sampling, maksudnya 

penulis dalam memilih sampel sepenuhnya berdasarkan pertimbangan penulis 

sendiri mengenai kelengkapan data, kejelasan data, serta tersedianya data 

yang akan dikumpulkan untuk penelitian ini. Untuk sampel yang tidak 

memenuhi syarat diatas, maka sampel tersebut tidak dipilih menjadi sampel 

penelitian. Dengan memperhatikan faktor diatas penulis akan berusaha untuk 

memilih sampel sebanyak mungkin agar sampel yang dipilih  tersebut dapat 
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mewakili seluruh populasi dengan baik. Hal ini juga dimaksudkan untuk 

memperkecil kesalahan (error) dalam pemilihan sampel. Kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut : 

1.    Perusahaan manufaktur yang sahamnya aktif diperdagangkan selama 

periode pengamatan yaitu tahun 1998, 1999, 2001, 2002, hal ini dilakukan karena 

apabila saham yang tidak aktif diperdagangkan digunakan akan menggangu 

proses analisis dan menyebabkan bias. Kriteria yang digunakan didasarkan pada 

Surat edaran PT BEJ No. SE-03/BEJ/II-I/1994, yaitu frekuensi perdagangan 

saham selama 3 bulan 75 kali atau lebih. 

2.   Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk tahun buku 1998, 

1999, 2001, 2002 dan tidak mengalami kerugian. 

   Dari sebanyak  234 perusahaan publik yang terdaftar di BEJ terdapat 

132 perusahaan manufaktur. Dari sejumlah perusahaan tersebut terdapat 74 

perusahaan yang datanya tidak lengkap. Sedangkan perusahaan yang 

memenuhi  syarat untuk dijadikan sampel sebanyak 58 perusahaan, terdiri 

dari berbagai macam perusahaan. Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat 

pada tabel III.1 dibawah ini.  

Tabel III. 1 
         Tabel  Jumlah Populasi Sampel 

 
 

Keterangan 
 

Jumlah Populasi 
 

Jumlah perusahaan publik yang terdaftar 

selama periode 1998-2001 

Jumlah perusahaan non manufaktur 

Jumlah perusahaan manufaktur 

 

234 

(102) 

132 
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Data tidak lengkap 

Jumlah perusahaan sampel 

74 

58 

                Sumber : Hasil Penelitian 

 

C.   Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

                    Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang disusun untuk tujuan lain. 

Data yang dipergunakan  dalam penelitian ini diperoleh dari JSX Statistic 

tahun 1998, 1999, 2001, 2002, Indonesian Capital Market Directory 1998, 

1999, 2001, 2002 dan Pusat Referensi Pasar Modal, adapun data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Jumlah frekuensi perdagangan saham perusahaan manufaktur selama 

1998, 1999, 2001, 2002 diperoleh dari JSX statistic 1998, 1999, 2001, 

2002. 

2. Data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 1998, 1999, 2001, 

2002 dan laporan keuangan yang diperlukan untuk menentukan rasio-

rasio. 

 

D.   Identifikasi dan pengukuran variabel 

         Variabel dalam penelitian ini adalah Return on Investment, Return On 

Equity, Profit Margin, Price earning Ratio, Times earned ratio dan debt to 

equity. Biaya bunga menunjukkan biaya yang ditanggung oleh perusahaan 

karena perusahaan menggunakan dana yang berasal dari hutang perusahaan 
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kepada pihak lain. Husnan (1996 : 354) faktor pajak perlu diperhatikan dalam 

menaksir biaya bunga, karena umumnya pembayaran bunga bersifat tax 

deductible, dan penaksiran arus kas untuk penilaian profitabilitas investasi 

didasarkan atas dasar setelah pajak.  

 Weston (1987 : 64) biaya bunga merupakan pos deduksi untuk 

perpajakan, maka semakin besar hutang yang diambil perusahaan berarti akan 

semakin besar bagian laba yang mengalir ke investor, sehingga nilai 

perusahaan akan bertambah tinggi.  

1.   ROI (Return on Invesment) 

Rasio ini membandingkan antara laba bersih dengan total aktiva. Hasil 

perhitungan ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan total asset 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur tingkat 

pengembalian investasi total. Rumus dari rasio tersebut dapat terlihat 

dibawah ini. 

Aktiva Total

Bersih Laba
  ROI =  

 

       2.   ROE (Return on Equity) 

Return On Equity atau return on net worth mengukur 
kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi 
pemegang saham perusahaan. Rasio ini dihitung dengan 
membagi laba bersih dengan modal sendiri. Hasil perhitungan 
ini menunjukkan  return  yang diperoleh para pemegang 
saham baik saham biasa maupun saham preferen dari modal 
yang diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Rasio ini 
penting bagi investor  karena rasio ini menunjukkan beberapa 
hasil yang akan  diperoleh dari penanaman modalnya. ROE 
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yang semakin tinggi berarti  keuntungan yang diperoleh oleh 
investor akan semakin tinggi pula. Rasio ini dipengaruhi oleh  
besar kecilnya  utang perusahaan, apabila proporsi utang 
makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.  Rumus 
dari rasio adalah sebagai berikut. 

                                      
Sendiri Modal

Bersih Laba
ROE=  

 

       3.   PM (Profit Margin) 

Profit Margin ini mengukur kemampuan manajemen dalam menjalankan  

perusahaan dan mencerminkan efektifitas biaya/harga dari kegiatan 

perusahaan. Rasio ini merupakan profitabilitas perusahaan yang 

memberikan informasi kepada pihak luar mengenai kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba di masa yang akan datang yang diperoleh 

dari penjualan. Rasio ini  diperoleh dengan membagi laba bersih dengan 

penjualan. Apabila laba perusahaan meningkat maka kesejahteraan para 

stockholder (investor) akan meningkat pula. Rumus rasio tersebut sebagai 

berikut.  

                                        
Penjualan

Bersih Laba
PM =  

 

      4.   PER (Price earning ratio) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai 

pada masyarakat, terutama pemegang saham dan calon investor. Rasio ini 

dihitung dengan membagi antara harga pasar saham dengan laba per 

lembar saham. Semakin tinggi rasio ini maka investor akan semakin tinggi 
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menilai perusahaan. Price earning ratio yang meningkat menunjukkan 

optimisme investor terhadap perusahaan di masa yang akan datang.  

Rumus perhitungan Price earning ratio adalah sebagai berikut. 

                             
sahanlembar per  laba

sahampasar  Harga
PER =  

 

 

5.   TIE (Time interest earned) 

Time interest earned  mengukur jumlah penurunan laba perusahaan tanpa 

menganggu kewajiban perusahaan dalam memenuhi beban kepada 

kreditur berupa bunga. Rasio ini  diperoleh dengan membagi antara laba 

sebelum pajak (EBIT) dengan biaya bunga atau interest expense.  

Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi nilai perusahaan itu.  

                                
Bunga Biaya

EBIT
TIE =  

 

6.   DTE (Debt To Equity) 

Rasio ini membandingkan antara total hutang dengan jumlah modal yang 

ada dalam perusahaan. Rasio ini menunjukkan proporsi dari klaim 

pemberi pinjaman terhadap hak kepemilikan dan digunakan sebagai utang. 

Rumus dari rasio tersebut sebagai berikut. 

           
Sendiri Modal

Hutang
DTE =  
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E.   Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis 

Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apakah ada perbedaan 

kinerja perusahaan sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang 

perpajakan  tahun 2000. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pola (trend) 

kinerja perusahaan masing-masing periode sebelum dan setelah Tax Reform 

pajak penghasilan tahun 2000. Kinerja diuji antar tahun dengan pembagian 

sebagai berikut : 

1. Tahun 1998 dengan tahun 2001. 

2. Tahun 1998 dengan tahun 2002. 

3. Tahun 1999 dengan tahun 2001. 

4.   Tahun 1999 dengan tahun 2002. 

Langkah langkah analisis, pengujian model dan pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut ini. 

1.  Uji normalitas data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini memakai statistik parametrik, 

karena data yang diuji berbentuk rasio. Syarat penggunaan statistik parametrik 

adalah data-data pada setiap variabel yang ada harus terlebih dahulu diuji 

normalitasnya (Sugiyono, 1999 : 20). Normalitas data-data rasio 

menggunakan statistic uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan apakah  

variabel-variabel terdistribusi normal atau tidak. Dengan uji kolmogorov-

smirnov dapat diketahui apakah nilai sampel yang teramati sesuai dengan 

distribusi tertentu. Untuk keperluan penelitian ini hipotesis yang diajukan 

adalah data yang terdistribusi dengan normal. Kriteria yang digunakan adalah 
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dengan pengujian dua arah (two tailed-test) yaitu dengan membandingkan 

nilai p yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 

0.05. Apabila nilai p > 0.05, maka data terdistribusi dengan normal. Asumsi 

fundamental  dalam multiple regression adalah normalitas data dan sekaligus 

menjadi bencmark dalam metode statistik (Hair et.al, 1998:70). Salah satu 

cara agar data dapat terdistribusi dengan normal adalah dengan 

menghilangkan outliers, yaitu data yang diluar batas normal.            batas 

normal. Pengendalian outliers antara lain dengan metode transformasi (Hair 

et, al, 1998:76).  

2. Uji t (Paired-Samples T Test)  

Statistik parametrik berupa uji t (Paired Samples T Test) dengan tingkat 

signifikansi (α) 5 %. Uji parametrik menghendaki data yang ada berdistribusi 

normal. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja 

perusahaan sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Perpajakan 

tahun 2000. Rasio keuangan yang diuji menggunakan alat uji ini terdiri dari : 

Return on Investment, Return On Equity, Profit Margin, Price earning Ratio, 

Times earned ratio dan debt to equity.  
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BAB IV 

 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
 

Pada bab ini akan dikemukakan hasil analisis pengolahan data dengan 

menggunakan alat analisis regresi. Pembahasan mengenai hasil analisis data akan 

dibagi menjadi hasil estimasi data, persamaan fungsi serta interpretasi hasil.  

  

A.  Analisa Data   

Penelitian ini menggunakan data berupa rasio-rasio keuangan untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan diproksikan ke dalam 

tingkat perubahan enam macam rasio keuangan. Rasio tersebut terdiri dari : 

Return on Investment, Return On Equity, Profit Margin, Price earning Ratio, 

Times earned ratio dan Debt to Equity. 

Pengestimasian data seluruhnya menggunakan paket program SPSS version 

10. Langkah-langkah analisis dan pengujian hipotesis  dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1.   Uji Normalitas data 

Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

data untuk mengetahui distribusi data masing-masing rasio. Data rasio 

keuangan yang telah dinormalkan, berarti telah memenuhi syarat untuk diuji 
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lebih lanjut, sebagai kompensasi untuk mengakumulasi jawaban dari hipotesis 

yang telah dirumuskan pada bab dua. 

      Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-

Sampel Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Uji 

normalitas diperlukan karena uji statistik parametrik yang berupa Paired-

Sample T Test  mensyaratkan data harus terdistribusi dengan normal.  Adapun 

hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel IV. 1  berikut ini.  

 
Tabel IV.1 

       Hasil Pengujian Data Perusahaan Sebelum Tax Reform PPh 2000 
dengan Uji Kolmogorov Smirnov   

Sbl 2 Sbl 1 
No Rasio Z-Hitung Asymp.Sig 

(2-tailed) 
Z-Hitung Asymp.Sig 

(2-tailed) 
1 ROI 1.082 0.192 0.880 0.421 

2 ROE 1.086 0.189 0.948 0.329 

3 PM 1.297 0.069 0.592 0.875 

4 PER 1.272 0.078 1.072 0.201 

5 TIE 1.217 0.103 1.282 0.075 

6 DTE 1.183 0.121 1.262 0.083 

               Sumber : Hasil dari print out 
 
 

Tabel IV.2 
         Hasil Pengujian Data Perusahaan Setelah Tax Reform PPh 2000 

dengan Uji Kolmogorov Smirnov   
Sth 2 Sth 1 

No Rasio Z-Hitung Asymp.Sig 
(2-tailed) 

Z-Hitung Asymp.Sig 
(2-tailed) 

1 ROI 1.298 0.069 1.259 0.084 

2 ROE 1.198 0.113 1.157 0.138 

3 PM 1.348 0.053 1.154 0.139 

4 PER 1.283 0.074 1.173 0.128 
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5 TIE 1.158 0.137 1.251 0.088 

6 DTE 1.077 1.196 1.292 0.071 

                  Sumber : data diolah 
 

Dari hasil uji normalitas data diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

yang terdiri dari Return on invesment, Return on Equity, Profit margin, Price 

earning Ratio, Time Interest earned dan Debt to equity ratio datanya 

terdistribusi dengan normal.   

 

B.  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat 

perbedaan kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta 

antara sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang Perpajakan tahun 

2000.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Paired-

Sample T Test. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 

kinerja keuangan perusahan antar waktu, yaitu sebanyak empat kali 

pengujian dengan memperbandingkan kinerja pada masing-masing 

tahun. Penjelasan hasil pengujian Paired-Sample T Test pada masing-

masing hipotesis disajikan sebagai berikut.  

1. Perbandingan Return On Investment Selama Periode Pengujian  

 Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik berupa 

Paired Sample T Test untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan 

Return on Investment perusahaan manufaktur di BEJ anatara sebelum dan 
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setelah Tax Reform pajak Penghasilan tahun 2000. Hasil Pengujian 

hipotesis disajikan dalam tabel IV.3 

 

Tabel IV.3 
Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H01) dengan Paired-Samples T Test   

selama periode pengujian 

No H01 Periode t-Hit Sig 
(2-tailed) Kesimpulan 

1 H01a Sbl 1 dengan Sth 1 2.300 0.025 Ditolak 

2 H01b Sbl 1 dengan Sth 2 0.542 0.590 Diterima 

3 H01c Sbl 2 dengan Sth 1 1.064 0.292 Diterima 

4 H01d Sbl 2 dengan Sth 2 -0.036 0.972 Diterima 

      Sumber : data diolah 

 

   Tabel IV.3 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 1 (H01) dengan 

Paired-Samples T Test dengan level of significance 5 % (α = 5 %). 

Perbedaan  Return On Invesment akan signifikan apabila Asymp Sig. (2-

tailed) kurang dari level of significance 5 %. T-value negatif berarti 

terdapat penurunan Return On Invesment antara sebelum  Tax Reform 

tahun 2000 dibandingkan dengan setelah Tax Reform tahun 2000. T-value 

positif berarti terdapat kenaikan Return On Invesment setelah Tax Reform 

tahun 2000 dibandingkan dengan sebelum Tax Reform tahun 2000. 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dengan level 

of significance 5 % terdapat satu hipotesis yang ditolak, yaitu H01a.  Hal ini 

terlihat dari nilai Asymp. (2-Tailed) yang kurang dari 5 %. Sedangkan 3 

hipotesis diterima, yaitu H01b, H01c, H01d.  Hal ini menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja perusahaan yang diwakili 
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oleh Return On Investment untuk periode sebelum dan setelah Tax Reform 

tahun 2000. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp. (2-Tailed) yang lebih 

besar dari 5 %.  

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa terdapat  tiga hipotesis 

yang mempunyai t-value positif, yaitu H01a, H01b, H01c.  Hal ini berarti 

terjadi kenaikan Return On Investment  selama periode pengujian. 

Sedangkan satu hipotesis menunjukkan t-value negatif, yang berarti terjadi 

penurunan Return On Investment. 

 

2. Perbandingan Return On Equity Selama Periode Pengujian  

 Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik berupa 

Paired Sample T Test untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan 

Return on Equity perusahaan manufaktur di BEJ anatara sebelum dan 

setelah Tax Reform pajak Penghasilan tahun 2000. Hasil Pengujian 

hipotesis disajikan dalam tabel IV.3 

Tabel IV.5 
Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H02) dengan Paired-Samples T Test   

selama periode pengujian 

No H01 Periode t-Hit Sig 
(2-tailed) 

Kesimpulan 

1 H02a Sbl 1 dengan Sth 1 3.818 0.000 Ditolak 

2 H02b Sbl 1 dengan Sth 2 6.304 0.000 Ditolak 

3 H02c Sbl 2 dengan Sth 1 2.588 0.012 Ditolak 

4 H02d Sbl 2 dengan Sth 2 6.133 0.000 Ditolak 

                   Sumber : data diolah 
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Tabel IV.5 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 2 (H02) dengan 

Paired-Samples T Test dengan level of significance  5 % (α = 5 %). 

Return On Equity akan signifikan apabila Asymp. (2-Tailed) kurang dari 

level of significance 5 %. 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa pada masing-masing hipotesis 

yang diuji mempunyai Sig. (2-Tailed) kurang dari 5 %. Nilai Sig. (2-

Tailed) kurang dari 5 % berarti terdapat perbedaan yang signifikan Return 

On Equity antara sebelum Tax Reform tahun 2000 dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000.   

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa semua hipotesis yang ada 

menunjukkan t-value positif. Artinya terjadi kenaikan Return On equity 

antara sebelum Tax Reform tahun 20000 dibandingkan dengan setelah Tax 

Reform tahun 2000.   

 

3. Perbandingan Profit Margin  Selama Periode Pengujian  

 Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik berupa 

Paired Sample T Test untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan 

profit Margin  perusahaan manufaktur di BEJ antara sebelum dan setelah 

Tax Reform tahun 2000. Hasil Pengujian hipotesis disajikan dalam tabel 

IV.6 

Tabel IV.6 
Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H03) dengan Paired-Samples T Test   

selama periode pengujian 

No H01 Periode t-hit Sig 
(2-tailed) 

Kesimpulan 
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1 H03a Sbl 1 dengan Sth 1 2.379 0.021 Ditolak 

2 H03b Sbl 1 dengan Sth 2 -4.462 0.000 Ditolak 

3 H03c Sbl 2 dengan Sth 1 1.156 0.043 Ditolak 

4 H03d Sbl 2 dengan Sth 2 -4.734 0.000 Ditolak 

          Sumber : data diolah 

 

Tabel IV.6 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 3 (H03) dengan 

Paired-Samples T Test dengan level of significance  5 % (α = 5 %). Profit 

Margin akan signifikan apabila Asymp. (2-Tailed) kurang dari level of 

significance 5 %. 

Terlihat dalam tabel di atas bahwa pada masing-masing hipotesis 

yang diuji mempunyai Sig. (2-Tailed) kurang dari 5 %. Nilai Sig. (2-

Tailed) kurang dari 5 % berarti terdapat perbedaan yang signifikan Profit 

Margin antara sebelum Tax Reform tahun 2000 dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000.   

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa terdapat  dua hipotesis 

yang mempunyai t-value positif, yaitu H01a, H01c.  Hal ini berarti terjadi 

kenaikan Return On Investment  selama periode tersebut. Sedangkan satu 

hipotesis menunjukkan t-value negatif, yaitu H01b, H01d. Hal ini berarti 

terjadi penurunan Return On Investment selama periode tersebut. 

 

4. Perbandingan Price Earning Ratio  Selama Periode Pengujian  

 Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik berupa 

Paired Sample T Test untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan 
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Price Earning Ratio perusahaan manufaktur di BEJ antara sebelum dan 

setelah Tax Reform pajak Penghasilan tahun 2000. Hasil Pengujian 

hipotesis disajikan dalam tabel IV.7 

 

 

Tabel IV.7 

Hasil Pengujian Hipotesis 4 (H04) dengan Paired-Samples T Test   
selama periode pengujian 

No H01 Periode t-hit Sig 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

1 H04a Sbl 1 dengan Sth 1 2.343 0.023 Ditolak 

2 H04b Sbl 1 dengan Sth 2 2.182 0.069 Diterima 

3 H04c Sbl 2 dengan Sth 1 0.681 0.499 Diterima 

4 H04d Sbl 2 dengan Sth 2 0.461 0.647 Diterima 

         Sumber : data diolah 

 

         Tabel IV.7 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 4 (H04) dengan 

Paired-Samples T Test dengan level of significance 5 % (α = 5 %). 

Perbedaan  Return On Invesment akan signifikan apabila Asymp Sig. (2-

tailed) kurang dari level of significance 5 %. T-value negatif berarti 

terdapat penurunan Price Earning Ratio antara sebelum  Tax Reform 

tahun 2000 dibandingkan dengan sebelum Tax Reform tahun 2000.          

T-value positif berarti terdapat kenaikan Price Earning Ratio setelah Tax 

Reform tahun 2000 dibandingkan dengan sebelum Tax Reform tahun 

2000. 
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Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa dengan level 

of significance 5 % terdapat satu hipotesis yang ditolak, yaitu H04a.  Hal ini 

terlihat dari nilai Asymp. (2-Tailed) yang kurang dari 5 %. Sedangkan 3 

hipotesis diterima, yaitu H04b, H04c, H04d.  Hal ini menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja perusahaan yang diwakili 

oleh Price Earning Ratio untuk periode sebelum dan setelah Tax Reform 

tahun 2000. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp. (2-Tailed) yang lebih 

besar dari 5 %. 

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa semua hipotesis yang ada 

menunjukkan t-value positif. Artinya terjadi kenaikan Return On equity 

antara sebelum Tax Reform tahun 20000 dibandingkan dengan setelah Tax 

Reform tahun 2000.   

 

5. Perbandingan Times Interest Earned Ratio  Selama Periode Pengujian  

 Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik berupa 

Paired Sample T Test untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan 

Times Interest Earned Ratio  perusahaan manufaktur di BEJ antara 

sebelum dan setelah Tax Reform pajak Penghasilan tahun 2000. Hasil 

Pengujian hipotesis disajikan dalam tabel IV.8 

Tabel IV.8 
Hasil Pengujian Hipotesis 5 (H05) dengan Paired-Samples T Test   

selama periode pengujian 

No H01 Periode t-hit Sig 
(2-tailed) Kesimpulan 

1 H05a Sbl 1 dengan Sth 1 0.200 0.842 Diterima 

2 H05b Sbl 1 dengan Sth 2 -1.419 1.161 Diterima 
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3 H05c Sbl 2 dengan Sth 1 -1.255 0.215 Diterima 

4 H05d Sbl 2 dengan Stlh 2 -2.167 0.076 Diterima 

                   Sumber : data diolah 

 

            Tabel IV. 8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 5 (H05) dengan 

Paired-Samples T Test dengan level of significance 5 % (α = 5 %). 

Perbedaan Times Interest Interned akan signifikan apabila Asymp Sig. (2-

Tailed) kurang dari level of significance 5 %. 

          Berdasarkan pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dengan level 

of significance, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

perusahaan manufaktur yang diwakili Times Interest Interned untuk 

periode sebelum dan setelah Tax Reform tahun 2000. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai Sig. (2-Tailed) yang lebih dari 5 %, pada masing-masing 

hipotesis yang diuji. Nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 5 % berarti tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan Times Interest Interned  antara 

sebelum Tax Reform tahun 2000 dengan setelah Tax Reform Tahun 2000. 

  Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa terdapat  tiga hipotesis 

yang mempunyai t-value negatif, yaitu H05b, H05c, H05d  Hal ini berarti 

terjadi penurunan Times Interest Earned selama periode tersebut. 

Sedangkan satu hipotesis menunjukkan t-value positif, yaitu H01a. Hal ini 

berarti terjadi kenaikan  Times Interest Earned selama periode tersebut. 

 

6. Perbandingan Debt To Equity  Selama Periode Pengujian  
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 Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik berupa 

Paired Sample T Test untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan 

Debt To Equity  perusahaan manufaktur di BEJ antara sebelum dan setelah 

Tax Reform pajak Penghasilan tahun 2000. Hasil Pengujian hipotesis 

disajikan dalam tabel IV.9 

 

Tabel IV.9 
Hasil Pengujian Hipotesis 6 (H06) dengan Paired-Samples T Test   

selama periode pengujian 

No H06 Periode t-hit Sig 
(2-tailed) 

Kesimpulan 

1 H06a Sbl 1 dengan Sth 1 1.906 0.062 Diterima 

2 H06b Sbl 1 dengan Sth 2  -1.027 0.309 Diterima 

3 H06c Sbl 2 dengan Sth 1  2.395 0.128 Diterima 

4 H06d Sbl 2 dengan Sth 2  -0.249 0.804 Diterima 

                  Sumber : data diolah 

 

Tabel IV. 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis 6 (H06) dengan 

Paired-Samples T Test dengan level of significance 5 % (α = 5 %). 

Perbedaan Debt To Equity akan signifikan apabila Asymp Sig. (2-Tailed) 

kurang dari level of significance 5 %. 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa dengan level 

of significance, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja 

perusahaan manufaktur yang diwakili Debt To Equity untuk periode 

sebelum dan setelah Tax Reform tahun 2000. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai Sig. (2-Tailed) yang lebih dari 5 %, pada masing-masing hipotesis 

yang diuji. Nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 5 % berarti tidak terdapat 
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perbedaan yang signifikan Debt To Equity  antara sebelum Tax Reform 

tahun 2000 dengan setelah Tax Reform Tahun 2000. 

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa terdapat  dua hipotesis 

yang mempunyai t-value negatif, yaitu H06b, H06d.  Hal ini berarti terjadi 

penurunan Times Interest Earned selama periode tersebut. Sedangkan dua 

hipotesis yang lain menunjukkan t-value positif, yaitu H06a, H06c. Hal ini 

berarti terjadi kenaikan  Times Interest Earned selama periode tersebut. 

 

C.  Pembahasan 
 Hasil penelitian tentang analisis kinerja keuangan perusahaan manufakatur 

di Bursa Efek Jakarta sebelum dan setelah Tax Reform tahun 2000 adalah sebagai 

berikut : 

1. Perbandingan Return On Investment  menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada tingkat kinerja perusahaan yang diukur 

dengan Return On Investment antara periode sebelum dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000. 

Hasil Paired-samples T Test yang menunjukkan nilai Asymp Sig .(2-Tailed) 

dari empat hipotesis yang diuji adalah lebih dari level of significance 5 % . 

Hanya satu rasio yang menunjukkan lebih kecil dari 5 %. T-value posistif pada 

tiga hipotesis H01a, H01b, H01c, yang berarti terdapat kenaikan Return On 

Investment  yang terjadi setelah Tax Reform Tahun 2000. Hanya satu hipotesis 

saja yang menunjukkan T-value negatif, sehingga secara keseluruhan terjadi 

kecenderungan ROI meningkat. 
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Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga  hipotesis yang  

diuji dalam penelitian ini diterima dan satu hipotesis yaitu H01a ditolak. 

2. Perbandingan Return On Equity  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada tingkat kinerja perusahaan yang diukur dengan Return 

On Equity antara periode sebelum dan setelah Tax Reform Tahun 2000. 

Hasil Paired-samples T Test yang menunjukkan nilai Asymp Sig .(2-Tailed) 

dari empat hipotesis yang diuji adalah kurang dari level of significance 5 % . 

T-value posistif pada empat hipotesis H02a, H02b, H02c, H02d, yang berarti 

terdapat kenaikan Return On Equity  yang terjadi setelah Tax Reform Tahun 

2000.  

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa empat   hipotesis yang  

diuji dalam penelitian ini tidak dapat diterima, yang berarti H02 ditolak. 

3. Perbandingan Profit Margin   menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat kinerja perusahaan yang diukur dengan Profit Margin 

antara periode sebelum dan setelah Tax Reform Tahun 2000. 

Hasil Paired-samples T Test yang menunjukkan nilai Asymp Sig .(2-Tailed) 

dari empat hipotesis yang diuji adalah kurang dari level of significance 5 % . 

T-value posistif pada dua hipotesis H03a, H03c, yang berarti terdapat kenaikan 

Profit Margin   yang terjadi setelah Tax Reform Tahun 2000. Sedangkan dua 

hipotesis yaitu H03b, H03d, yangberarti terdapat kenaikan Profit Margin   yang 

terjadi setelah Tax Reform Tahun 2000. 

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa empat   hipotesis yang  

diuji dalam penelitian ini tidak dapat diterima, yang berarti H03  ditolak 
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4. Perbandingan Price Earning Ratio  menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada tingkat kinerja perusahaan yang diukur 

dengan Price Earning Ratio  antara periode sebelum dan setelah Tax Reform 

Tahun 2000. 

Hasil Paired-samples T Test yang menunjukkan nilai Asymp Sig .(2-Tailed) 

dari empat hipotesis yang diuji adalah lebih dari level of significance 5 % . 

Hanya satu rasio yang menunjukkan lebih kecil dari 5 %. T-value posistif pada 

empat hipotesis H01a, H01b, H01c dan H01d  yang berarti terdapat kenaikan Price 

Earning Ratio  yang terjadi setelah Tax Reform Tahun 2000.  

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga  hipotesis yang  

diuji dalam penelitian ini diterima dan satu hipotesis yaitu H01a ditolak 

5. Perbandingan Times Interest Earned   menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada tingkat kinerja perusahaan yang diukur 

dengan Times Interest Earned   antara periode sebelum dan setelah Tax 

Reform Tahun 2000. 

Hasil Paired-samples T Test yang menunjukkan nilai Asymp Sig .(2-Tailed) 

dari empat hipotesis yang diuji adalah lebih  dari level of significance 5 % .   

T-value posistif pada satu hipotesis H05a, yang berarti terdapat kenaikan Times 

Interest Earned   yang terjadi setelah Tax Reform Tahun 2000. Sedangkan tiga 

hipotesis menunjukkan T-value negatif yaitu H05b, H05c H05d, yang berarti 

terdapat penurunan Times Interest Earned yang terjadi setelah Tax Reform 

Tahun 2000. 
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Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa empat   hipotesis yang  

diuji dalam penelitian ini diterima, yang berarti H05 tidak  ditolak. 

6. Perbandingan Debt To Equity   menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan pada tingkat kinerja perusahaan yang diukur dengan Debt To 

Equity  antara periode sebelum dan setelah Tax Reform Tahun 2000. 

Hasil Paired-samples T Test yang menunjukkan nilai Asymp Sig .(2-Tailed) 

dari empat hipotesis yang diuji adalah lebih  dari level of significance 5 % .   

T-value posistif pada dua hipotesis H05a, H05c yang berarti terdapat kenaikan 

Debt To Equity yang terjadi setelah Tax Reform Tahun 2000. Sedangkan dua 

hipotesis yang lain menunjukkan T-value negatif yaitu H06b, H06d, yang berarti 

terdapat penurunan Debt To Equity yang terjadi setelah Tax Reform Tahun 

2000. 

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa empat   hipotesis yang  

diuji dalam penelitian ini diterima, yang berarti H06 tidak  ditolak. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

 
 

Berdasarkan pembahasan hasil pengujian yang telah penulis uraikan  secara 

detail pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dan saran yang dapat 

dipertimbangkan sebagai hasil penelitian. 

 

A.   Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakkarta sebelum dan setelah Tax 

Reform Tahun 2000. Analisis tersebut dilakukan dengan memperbandingkan 

kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan ke dalam rasio-rasio keuangan. 

Rasio keuangan yang diukur terdiri dari : Return on invesment, Return on 

Equity, Profit margin, Price earning Ratio dan Times interest earned serta 

Debt to Equity ratio. Uji Kolmogorov Smirnov dilakukan untuk mengetahui 

normalitas distribusi data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji 

parametrik berupa Paired-Samples T Test. Level of significance (ά ) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 5 %. Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan terhadap 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta selama empat tahun diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan Return On Investment antara 

sebelum dan setelah Tax Reform Tahun 2000. Perbedaan yang signifikan 

terjadi pada perbandingan Return On Investment satu tahun sebelum dan 

tahun setelah Tax Reform tahun 2000. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan Return On Equity antara sebelum dan 

setelah Tax Reform Tahun 2000. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan Profit Margin antara sebelum dan 

setelah Tax Reform Tahun 2000. 

4. Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan Profit Margin  antara sebelum 

dan setelah Tax Reform Tahun 2000. Perbedaan yang signifikan terjadi 

pada perbandingan Profit Margin satu tahun sebelum dan tahun setelah 

Tax Reform tahun 2000. 

5. Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan Times Interest Earned antara 

sebelum dan setelah Tax Reform Tahun 2000. 

6. Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan Debt To Equity antara sebelum 

dan setelah Tax Reform Tahun 2000. 

 

B.   Keterbatasan penelitian 
Keterbatasan penelitian tentang evaluasi kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Jakarta antara sebelum dan setelah Tax Reform 

tahun 2000 adalah sebagai  berikut ini : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan 

manufaktur, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk 
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generalisasi. Mungkin saja rasio tertentu tidak signifikan dalam jenis 

manufaktur tetapi signifikan di bidang atau jenis yang lain, karena adanya 

perbedaan penelaahan atau perhatian rasio yang dianalisis. 

2. Terbatasnya periode pengamatan yang hanya mengamati dua tahun 

sebelum dan dua tahun setelah diberlakukannya undang-undang 

perpajakan tahun 2000.  

3. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan hanya faktor internal perusahaan saja, yaitu kinerja keuangan 

perusahaan, sedangkan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan 

tingkat suku bunga tidak diperhatikan dalam penelitian ini. 

4. Kinerja keuangan hanya diwakili oleh enam rasio keuangan. 

Kemungkinan terdapat rasio keuangan lain yang lebih signifikan dalam 

merespon perubahan kinerja keuangan perusahaan.  

5. Penelitian ini tidak memperhatikan atau  mempertimbangkan size effect   

atau ukuran perusahaan.  

 

C.   Implikasi dan Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel perusahaan 

tidak hanya perusahaan manufaktur saja dan menambah periode 

pengamatan tidak hanya 2 tahun sebelum dan dua tahun setelah tax 

reform. 
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2. Tidak membatasi perusahaan manufaktur saja, sehingga pengaruh 

perubahan tersebut pada perusahaan  yang  non manufaktur tidak 

terlewatkan. 

3. Peneliti berikutnya harap memperhatikan faktor eksternal perusahaan 

seperti kondisi ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga yang mungkin 

berpengaruh dengan adanya tax reform  dan lebih banyak menggunakan 

rasio, sehingga dapat memperbaiki hasil penelitian.  

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya juga memperhatikan juga size effect. 

5. Peneliti selanjutnya dapat mengelompokkan sampel berdasarkan jenis 

industrinya, sehingga dapat diketahui industri mana yang paling 

terpengaruh oleh perubahan Undang-undang perpajakan tersebut.  
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