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ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN LIKUIDITAS BANK PERSEPSI
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN AMNESTI

PAJAK

Oleh

GUS EFRIANTO

P Penelitian ini bertujuan ungtuk menguji apakah tedapat perbedaan cash ratio,
loan to asset ratio, quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, dan loan to
deposit ratio sebelum dan sesudah amnesti pajak. Objek dari penelitian ini adalah
Bank Persepsi yang berjumlah 18 bank  yang terdaftar secara berturut-turut pada
periode I-III. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan
keuangan. Periode yang digunakan setelah amnesti pajak adalah periode I-III.
Periode pertama adalah bulan September 2016, periode II yakni bulan Desember
2016, dan periode III yaitu bulan Maret 2017.

Pengujian hipotesis menggunakan uji paired t test untuk membandingkan sebelum
amnesti pajak dan sesudah amnesti pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa variabel-variabel likuiditas memiliki perbedaan yang signifikan antara
sebelum amnesti pajak maupun sesudah amnesti pajak periode I hingga periode
III. Terdapat dua variabel likuiditas yang memiliki perbedaan yang signifikan
antara sebelum dan sesudah amnesti pajak. Kedua variabel tersebut adalah loan to
asset ratio dan loan to deposit ratio. Sedangkan, variabel likuiditas lainnya yang
diteliti tidak memiliki pengaruh yang signifikan akibat adanya amnesti pajak.

Kata Kunci : bank persepsi, variabel likuiditas, amnesti pajak, sebelum dan
sesudah amnesti pajak



ABSTRACT

THE ANALYZE OF COMPARING LIQUIDITY FERCEPTION
BANKS BEFORE AND AFTER ENACTED TAX AMNESTY

By

GUS EFRIANTO

The aimed of this study was to examine whether there are differences in the cash
ratio, loan to asset ratio, quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, and loan
to deposit ratio before and after tax amnesty. The object of this study is the
perception banks, which amounted to 18 banks listed respectively in the period I-
III. The data used are secondary data from the financial statements. The period
used after tax amnesty is the first period to third period. The first period is in
September 2016, the second period in December 2016, and the third period in
March 2017.

The hypothesis was tested using paired t test to compare before and after tax
amnesty. The result of this study showed that the liquidity variables have
significant difference between before and after tax amnesty period I to period III.
There are two liquidity variables which have significant difference before and
after tax amnesty. They are loan to asset ratio and loan to deposit ratio.
Meanwhile, other liquidity variables did not have a significant effect due to tax
amnesty.

Keywords : perception banks, liquidity variables, tax amnesty, before and
after tax amnesty



ANALISIS PERBANDINGAN LIKUIDITAS BANK PERSEPSI
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN AMNESTI PAJAK

Oleh

GUS EFRIANTO

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada
Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tanjung Bulan Oku Selatan pada tanggal 05 Agustus 1994 sebagai

putra pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Kohardi dan Lasdawati. Penulis

menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tanjung Bulan pada

tahun 2007, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP

Negeri 3 Pulau Beringin pada tahun 2010 dan menempuh pendidikan Sekolah

Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pulau Beringin hingga lulus pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung pada tahun 2013, dan berhasil lulus ujian Kompreheshif

pada tanggal 15 Agustus 2017. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif

mengikuti kegiatan keorganisasian ROIS / Kerohanian islam Sebagai kahfi ROIS

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2013/2014, dan sebagai kader syiar islam

di ROIS / Kerohanian islam periode 2014/2015.

.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah

diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya tulis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi:

Kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat,

dan fasilitas untukku meraih pendidikan hingga saat ini. Terimakasih atas segala

pengorbanan yang telah diberikan kepadaku selama ini. Semoga Ibu dan Ayahku

selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat kelak.

Pakwoku tersayang Rizal Effendi, S.E yang selalu memberikan dukungan

kepadaku sejak awal kuliah hingga aku menyelesaikan studiku.

Kedua Almarhum kakekku tersayang Bedul Matcam dan H. Matdawi yang selalu

memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat selama kecil hingga aku

tumbuh besar.

Kedua nenekku tersayang Marnia dan Hj. Sulijah yang selalu memberikan kasih

sayang,doa, semangat, nasihat kepadaku selama menempuh dibangku pendidikan.

Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan doa.

Seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan semangat.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.



MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah 94:5)

“Maka nikmat tuhanmu yang manakah Yang kamu

dustakan”

(Q.S. Ar-Rahman 55:13)

“Man Jadda Wa Jadda”

(Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Akan Berhasil)

“Man Shobaro Zafiro”

(Siapa Yang Bersabar Akan Beruntung)



SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis

Perbandingan Likuiditas Bank Persepsi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukan

Amnesti Pajak”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan

berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini dengan segala

kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih  yang tulus

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S. E., M. Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



4. Bapak Ki Agus Andi, S.E., M.Si., C.A., Akt., selaku Dosen Pembimbing I

dan Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan waktu, kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yuliansyah, S.E., M.SA., P.Hd., Akt., selaku Dosen Penguji Utama

yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses

penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Akademik selama

masa perkuliahan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah

memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis

selama menempuh program pendidikan S1.

8. Karyawan dan karyawati jurusan S1 Akuntansi yang banyak membantu

dalam kelancaran perkuliahan.

9. Kedua Orang tua saya Dan Keluarga Besar Tercinta yang menjadi motivasiku

serta penyemangatku dalam menyelesaikan pendidikanku ini.

10. Guru-Guruku Tercinta Guru SD,SMP, dan SMA yang telah memberikan ilmu

kepadaku serta nasehat yang selalu diberikan kepadaku semasa dibangku

SD,SMP,dan SMA.

11. Teman semasa SD,SMP.SMA yang telah menjadi bagian dari ceritaku yang

tak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Sahabat Terbaikku Frando Ryan Alansa, Eka Ario Pranata, Mahmud Al-

hafizin, Redi Andriawansyah,Simon Piris, Juni Indawan, Rahmin Kaisar,dan

tak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan  semoga untuk Frando Ryan dan



Fizin semoga cepat menyusul ujian komprenya dan semoga kita Semua

dipertemukan dengan calon makmum yang sholeha.

13. Klub Festa Fc, Persib ulan Fc sebagai wadah menyalurkan keahlian dalam

bermain bola,berbagi pengalaman satu sama lain, dimana dilapangan adalah

tempat terbaikku dalam menemukan teman-teman yang baru dalam ajang

turnamen, dan terbi lang telah membesarkan namaku di Festa Fc Tanjung

Bulan atas pencapaian yang pernah diraih.

14. Sahabat yang selalu mengerjakan tugas hampir setiap saat Reni Maryani dan

Siti Makhlufah selama kuliah. Khusus untuk Reni semoga disegerakan

dihalalkan oleh Bagus.

15. Sahabat terbaikku Nur Lasmono semoga cepat menghalalkan seseorang yang

selalu bersamanya dan cepat menyusul kompre, tetap semangat dalam

bimbingan.

16. Sahabat Bercanda Amgis,Nia,dan Trya terima kasih untuk semuanya selama

ini, semoga kalian disegerakan dihalalkan oleh Laki-Laki sholeh di kemudian

Hari.

17. Adik-Adikku tersayang Winti istiani,Hilen Julianti,Noventi Hilenda, dan

Ahmad Febriansyah kalianlah yang selalu menjadi semangatku. Untuk winti

tetap semangat kuliahnya dan semoga cepat taun depan wisudah juga.

18. Sepupuku yang selalu mengejekku setiap saat dirumah Ita Purnamasari

semoga studinya dibangku kuliah berjalan dengan lancar dan selesai tepat

waktu.



19. Adik-Adikku yang sholeha Hasanah Indah Pratiwi dan Vera Arish Nada

semoga studinya cepat selesai tepat waktu,serta tetap semangat kuliahnya dan

semoga cepat dihalalkan oleh laki-laki yang sholeh dikemudian Hari.

20. Presidium ROIS 2014/2015 yang telah memberi pengalaman dan cerita indah

selama bekerja sama dalam setiap agenda Rois, Yuriko, Khairudin, Bahrul,

Galih, Aziz, semenjak Kahfi sampai jadi senior Rois Tetap akur dan semoga

silaturahim tetap terjaga sampai tua nanti.

21. Kakak-Kakak terbaikku Kak Didik Riyadi, Kak Mahipal Sakilah, Kak

Singgih Samsuri, Kak Andi Wirman, Kak Sunarmo, Kak Angga, Kak Imami

Akbar, yang selalu berbagi pengalaman, memberikan masukan selama di

ROIS.

22. Kakak terbaikku Kak Rio Hariyanto yang sudah seperti kakak kandung

sendiri,dan setiap ingin kekampus selalu saja mengabari dalam bimbingan

skripsi, serta yang menemani ujian komprehensif saya sampai usai. Doa saya

untuk kak Rio semoga kak Rio cepat menemukan calon makmum yang

cocok, tepat,serasi,dan semoga cepat dipertemukan jodohnya.

23. Adik-adik satu kosan Cahyo,irvan,Leo,dan Candra semoga studi kalian

dilancarkan dan khusus untuk chandra semoga jadi polisi yang amanah dalam

menjalankan tugasnya.

24. Mbak Bunga dan Mahlida teman yang sama pembimbing dan pembahas,

orang yang paling gupek dalam mengurus potongan ukt dan orang tergupek

dalam segala hal.

25. Teman Sekelas Akuntansi angkatan 2013 kurang lebih 4 tahun kita sekelas



26. Teman-teman terbaikku yang kece,cerewet dan omongan yang pedas mbak

Lia safitri, mbak Reni januati, Ria Andani, Fitra Prasetyawati, Yuni

Rahayuningsih,Alin septia ningrum, Sri yani,Febri, Jonathan, dan Sesil.

27. Teman Futsal sekaligus teman sekelas selama kurang lebih 4 tahun

Deni,Abdul,iqbal,Siddik,Sunu,Arbud,Boy,Adon,Lano,Ferdinan,Sulton, dan

Ardi Terima kasih untuk semuanya selama kurang lebih 4 tahun untuk

kebersamaannya, semoga silaturahim kita semua tetap terjaga sampai sukses

hingga tua dikemudian hari.

28. Teman KKN selama 60 hari Kak Agung, Kak sulaiman, Kak Andre, Mbak

Ayu, Mbak Wita, MbakSeli, dan Dwi terima Kasih untuk kebersamaannya

selama KKN di Sumber Jaya Kec Lampung Barat.

29. Sepupu-Sepupuku yang selalu memberikan semangat serta dukungan kak

Misrin,kak ari,kak Pahrul,Khandar,Dek Alvin, Kak icha,Kak Didi,Ayuk Nis,

Dan seluruh sepupu saya yang tak bisa saya sebutkan 1 persatu.

30. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2013 dan pihak lain yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan semoga

Allah SWT memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Bandar Lampung,15 Agustus2017

Penulis,

Gus Efrianto



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ................................................................................. i

ABSTRAK .................................................................................................... ii

ABSTRACT .................................................................................................... iii

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... iv

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... v

HALAMAN PENGESAHAAN .................................................................... vi

LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... vii

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... viii

PERSEMBAHAN ......................................................................................... ix

MOTO ........................................................................................................... x

SANWACANA ............................................................................................. xi

DAFTAR ISI ................................................................................................. xii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xv

I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Penelitian ................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 7

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................ 8

1.4 Manfaat Penelitian............................................................................... 8

II. TINJAUAAN PUSTAKA ...................................................................... 9

2.1 Landasan Teori ................................................................................... 9

2.2 Pajak ................................................................................................... 10



2.2.1 Pengertian Pajak ........................................................................ 10

2.2.2 Fungsi Pajak .............................................................................. 10

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak ......................................................... 11

2.3 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ................................................... 12

2.3.1 Latar Belakang Terbentuknya Tax Amnesty ............................. 12

2.3.2 Definisi dan Sejarah Tax Amnesty............................................. 12

2.3.3 Asas Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ................................. 14

2.3.4 Subjek dan Objek Tax Amnesty................................................. 14

2.3.5 Periode diberlakukan Tax Amnesty ........................................... 15

2.3.6 Tarif Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ................................. 15

2.3.7 Manfaat Tax Amnesty ................................................................ 17

2.3.8 Prosedur dan Mekanisme Ikut Program Tax Amnesty .............. 18

2.4 Likuiditas............................................................................................. 19

2.4.1 Definisi Likuiditas ..................................................................... 19

2.4.2 Pengukuran Likuiditas.............................................................. 20

2.4.3 Rasio Likuiditas......................................................................... 20

2.5 Penelitian Terdahulu........................................................................... 23

2.6 Kerangka Pemikiran ............................................................................ 25

2.7 Pengembangan Hipotesis .................................................................... 26

III. METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 31

3.1 Sampel Penelitian ............................................................................. 31

3.2 Jenis dan Sumber Data...................................................................... 33

3.3 Definisi Variabel Penelitian ............................................................. 33

3.3.1 Variabel Dependen ................................................................... 33

3.3.2 Variabel Independen ................................................................. 36

3.4 Metode Analisis Data ....................................................................... 36

3.4.1 Uji Normalitas .......................................................................... 37

3.4.2 Uji Hipotesis ............................................................................. 37



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 39

4.1 Gambaran Objek Penelitian ............................................................. 39

4.2 Statistik Deskriptif ........................................................................... 40

4.3 Uji Normalitas .................................................................................. 47

4.4 Uji Hipotesis .................................................................................... 50

V. SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 57

5.1 Simpulan ......................................................................................... 57

5.2 Keterbatasan Penelitian ................................................................... 58

5.3 Saran ............................................................................................... 59

5.4 Implikasi ........................................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Daftar Bank Persepsi................................................................................ 32

4.1 Daftar Bank Persepsi ............................................................................... 40

4.2 Hasil Statistik Deskriptif Bank Persepsi .................................................. 41

4.3 Hasil Uji Normalitas dengan One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test ... 48

4.4 Hasil Uji Hipotesis Paried Sample Test Bank Persepsi ........................... 50



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................................ 25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Bank Persepsi

Lampiran 2 Data Perhitungan Rasio Cash Ratio Bank Persepsi

Lampiran 3 Data Perhitungan Loan To Aset Ratio Bank Persepsi

Lampiran 4 Data Perhitungan Quick Ratio Bank Persepsi

Lampiran 5 Data Perhitungan Investing Policy Ratio Bank Persepsi

Lampiran 6 Data Perhitungan Banking Ratio Bank Persepsi

Lampiran 7 Data Pengamatan LDR Bank Persepsi Sebelum Amnesti Pajak

Lampiran 8 Data Pengamatan Rasio Likuiditas Bank Persepsi

Lampiran 9 Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 10 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 11 Paried Sample Test Bank Persepsi



1 
 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan 

berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran 

pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan 

peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali 

sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, 

pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Agung, 2007). Taraf hidup 

masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. 

 

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen 

penerimaan berasal dari sektor pajak. Pendapatan negara dari tahun ke tahun 

selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan 

di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara 

optimal. 
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Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-

upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-

upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. 

Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun 

peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa 

perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar 

penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, 

sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.  

 

Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan 

perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti 

sunset policy. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan 

adalah diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak 

dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari 

sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. 

 

Arti secara sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya 

penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar 

negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan 

menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, 

diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan 

memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Penelitian terdahulu yang 
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mendukung adanya kepatuhan pajak setelah tax amnesty adalah penelitian 

Ngadiman dan Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh Sunset Policy, Tax 

Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris 78 di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan” menemukan bahwa rasio 

tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karena 

nilai signifikansi  lebih kecil daripada 0,05. Pengaruh positif yang ditunjukkan 

oleh tax amnesty mengidentifikasikan bahwa apabila tax amnesty mengalami 

kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, 

begitupun sebaliknya. 

 

Sedangkan penelitian Mehmet Nar (2015) yang berjudul “Pengaruh Tax Amnesty 

terhadap Perilaku Ekonomi” menemukan bahwa studi eksperimental dalam 

psikologi perpajakan telah mencapai temuan yang kuat tentang fakta bahwa 

pengampunan pajak memiliki efek negatif pada kepatuhan pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tax amnesty, maka kesadaran wajib pajak 

untuk membayar semakin rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian 

Ngadiman dan Huslin (2015). 

 

Dari pemberitaan CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di 

Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan 

memanfaatkan tax treaty. Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik 

warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Bank Indonesia (BI) memandang 

pemberlakuan pengampunan pajak alias tax amnesty dapat memberikan 
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serangkaian dampak bagi perekonomian. Dari sisi perekonomian, penerapan tax 

amnesty akan memberi dampak pada penerimaan pajak dan arus modal masuk 

atau capital inflows. Potensi total penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp 

45,7 triliun. Adapun potensi dana hasil repatriasi sebesar Rp 560 triliun ( 

bisniskeuangan.kompas.com, 25 April 2016). 

 

Sementara itu, di sisi arus modal masuk, adanya potensi dana hasil repatriasi akan 

menambah arus modal masuk ke Indonesia. Di samping itu, arus modal masuk 

yang ditempatkan dalam bentuk investasi dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Lebih lanjut, penerapan tax amnesty akan memberi potensi dampak bagi 

stabilitas sistem keuangan. Di sisi dana pihak ketiga (DPK), adanya dana hasil 

repatriasi akan menambah likuiditas perbankan, terutama bagi bank persepsi, 

yakni bank umum yang telah ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan uang 

tebusan dan dana yang dialihkan dari luar negeri ke dalam negeri dalam rangka 

pelaksanaan pengampunan pajak, berupa DPK seperti deposito dan tabungan.  

 

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi 

kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta 

dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. 

Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila : 1) bank tersebut memiliki 

cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) 

bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, 

tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat 

dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank 
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tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui 

berbagai bentuk hutang (Sawir, 2005 : 28-29). 

 

Pengukuran tingkat likuiditas perbankan dapat dihitung menggunakan rasio 

likuiditas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan cara membandingakan 

keadaan aktiva lancar perusahaan dengan keadaan hutang lancarnya (kewajiban 

jangka pendek).  

 

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek bank (likuiditas perbankan), 

terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan data tersebut, yakni Cash Ratio, Loan to Asset Ratio, Quick 

Ratio, Investing Policy Ratio, Banking Ratio, dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Cash Ratio (CR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar 

kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid 

yang dimilikinya.  

 

Loan To Asset Ratio (LAR) merupakan kemampuan bank untuk memenuhi 

permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimilikinya. Quick Ratio 

(QR)  merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan 

deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Semakin 

tinggi nilai quick ratio maka semakin cepat perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajibannya. 



6 
 

Investing Policy Ratio (IPR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank 

dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi 

surat berharga. Banking Ratio (BR) merupakan rasio yang mengukur tingkat 

likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan 

jumlah deposit yang dimiliki.  

 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang akan 

diberikan dengan dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima, tidak 

termasuk pinjaman subordinasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank 

membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas bank.  

 

Penelitian terdahulu yang membahas likuiditas perbankan adalah penelitian Natsir 

(2012), dan Ridha (2008). Menurut penelitian Natsir (2012) yang berjudul 

“Analisis Tingkat Likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah” menemukan 

bahwa secara umum kondisi likuiditas dengan mengguakan rasio LDR, LAR, dan 

Cash Ratio pada Bank Pembangunan Daerah itu baik. Namun beberapa BPD jika 

dilihat pada beberapa BPD yang harus menjadi perhatian yakni, BPD Papua, BPD 

Sulut, dan BPD Sulselbar dalam hal manajemen dana yang masih kurang yang 

dibuktikan dengan memperhatikan NPL, pertumbuhan kredit dan DPKnya. 

 

Ridha (2008) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Likuiditas dan 

Rentabilitas terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Purwakarta” menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat 
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likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio FDR dan tingkat rentabilitas 

yang diukur dengan menggunakan rasio ROA terhadap pembiayaan. 

  

Tax amnesty sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 

pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara 

lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, dan mendorong reformasi 

perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis 

data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.  

 

Selain itu, tax amnesty juga berimplikasi dan memberikan manfaat pada lembaga 

keuangan khususnya perbankan. Melalui dana repatriasi tax amnesty, bank akan  

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan 

harta,yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas perbankan, 

perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi 

sehingga akan membantu perekonomian Indonesia. 

 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti ingin melihat bagaimana dampak likuiditas 

perbankan akibat adanya tax amnesty. Maka dengan alasan tersebut, penulis 

tertarik untuk meneliti tingkat likuiditas bank persepsi dengan mengambil judul, 

“ANALISIS PERBANDINGAN LIKUIDITAS BANK PERSEPSI 

SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN AMNESTI PAJAK” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu:  

1. Bagaimana rasio likuiditas pada bank persepsi? 

2. Apakah terdapat perbedaan tingkat likuiditas yang signifikan terhadap bank 

persepsi sebelum dan sesudah amnesti pajak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas pada bank persepsi sebelum dan sesudah 

 tax amnesty. 

2. Untuk mengetahui perbedaan likuditas yang signifikan terhadap bank persepsi 

sebelum dan sesudah tax amnesty. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang perbandingan bank persepsi 

sebelum amnesti pajak dan sesudah amnesti pajak serta dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam penelitian-penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perbankan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perbankan sesudah tax 

amnesty terutama dari sisi likuiditas perbankan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1.    Landasan Teori    

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen likuiditas. 

Menurut Darma ( 2007 ) teori tentang manajemen likuiditas perbankan ini relatif 

hampir sama tuanya dengan ilmu perbankan. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Shiftability Theory  

Shiftability theory merupakan teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan 

teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan 

bank memindahkan aktivanya ke pada orang lain dengan harga yang dapat 

diramalkan, misalnya dapat diterima bagi bank utnuk berinvestasi pada pasar 

terbuka jangka pendek dalam portofolio aktivanya. Jika dalam keadaan ini 

sejumlah depositors harus memutuskan untuk menarik kembali uang mereka, 

bank hanya tinggal menjual investasi tersebut, mengambil yang diperoleh (atau 

dibeli), dan membayarnya kembali kepada depositornya. 
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b. The Liability Management Theory 

Maksud teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian 

rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang 

diperlukan bagi bank adalah  

 untuk menghadapi penarikan oleh nasabah 

 memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo 

 memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah. 

 

2.2.    Pajak 

2.2.1. Pengertian Pajak 

Telah banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi atau 

pengertian pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo 

(2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.” 

 

2.2.2. Fungsi Pajak 

Menurut Waluyo (2010:6) terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu fungsi 

penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan berarti pajak berfungsi 

sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-
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pengeluaran pemerintah. Misalnya pajak dalam APBN dimasukkan sebagai 

penerimaan dalam negeri. Fungsi mengatur berarti pajak berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.  

 

2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak 

Negara memerlukan sistem pemungutan pajak yang baik agar pemungutan pajak 

dapat dijalankan dengan optimal. Menurut Waluyo (2010), sistem pemungutan 

pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Official Assesment System, Self Assesment 

System, dan Withholding System. Official Assesment System merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang 

untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak 

bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus.  

 

Self Assesment System merupakan pengutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya  

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
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2.3.    Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

2.3.1. Latar Belakang Terbentuknya Tax Amnesty  

Latar belakang tax amnesty atau mengapa Indonesia perlu memberikan tax 

amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

 Penyebab pertama, Indonesia memberlakukan tax amnesty adalah karena 

terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang 

belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan;  

 Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan 

perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak; 

 Kasus Panama Pappers 

 

Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka Presiden Republik Indonesia 

pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 

 

2.3.2. Definisi dan Sejarah Tax Amnesty 

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, “Tax 

Amnesty adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 

sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan 

cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang.”  
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Indonesia pernah memberlakukan tax amnesty pada tahun 1984, tetapi 

pelaksanaannya tidak efektif karena respon WP sangat kurang dan tidak diikuti 

dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Oleh karena 

itu, pelaksanaan tax amnesty kali ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan 

dipersiapkan secara matang. Perlunya dukungan dan persetujuan masyarakat 

secara penuh dan adanya landasan hukum yang memadai juga menjadi faktor 

penting keberhasilan pelaksanaan tax amnesty. 

 

Pada tahun 2008, pemerintah pernah menerbitkan aturan Sunset Policy yang 

diberlakukan selama 14 bulan per Januari 2008. Aturan Sunset Policy ini bisa 

dibilang merupakan versi mini dari tax amnesty. Sunset Policy adalah kebijakan 

pemerintah dalam menerapkan penghapusan sanksi administrasi bagi WP yang 

kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan 

(SPT) tahunan PPh. 

 

Menurut situs resmi dirjen pajak, tax amnesty adalah program pemerintah untuk 

pengampunan kepada para wajib pajak yang berupa penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi 

pidana terkait perolehan harta kekayaan selama 1 tahun yang belum dilaporkan  

melalui SPT tahunan. Caranya dengan melunasi seluruh tunggakan pajak yang 

dimiliki dan membayar uang tebusan dan seluruh tunggakan pajak. 

 

 

 



14 
 

2.3.3. Asas Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang 

Pengampunan Pajak, terdapat empat asas pengampunan pajak yang diterapkan : 

1. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

2. Asas Keadilan 

Asas keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat menjunjung 

tinggi kesimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. 

3. Asas Kemanfaatan 

Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak 

bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat,khususnya dalam 

memajukan kesejahteraan umum 

4. Asas Kepentingan Nasional 

Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak 

mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan 

lainnya.  

2.3.4. Subjek dan Objek Tax Amnesty 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang 

Pengampunan Pajak, pasal 3 ayat 1, Wajib Pajak yang berhak mendapatkan 

pengampunan pajak  adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban 

menyampaikan  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam hal ini, 

Wajib Pajak yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak 
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harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak di Kantor Direkorat  Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal 

atau berkedudukan. 

Pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2016, menegaskan bahwa 

wajib pajak yang mendapat pengecualian tidak berhak mendapatkan 

pengampunan pajak,  apabila Wajib Pajak dilakukan penyelidikan dan berkas 

penyelidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses 

peradilan, menjalani hukuman pidana, atau tindak pidana di bidang perpajakan. 

Sedangkan objek pajak program tax amnesty adalah harta yang dimiliki Wajib 

Pajak dalam Surat Pernyataan, yang diatur pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016. 

 

2.3.5.  Periode diberlakukan tax amnesty 

Tax amnesty diberlakukan pada tiga periode, yakni : 

1. Periode pertama dilaksanakan pada 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016 

2. Periode kedua dilaksanakan pada 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 

3. Periode ketiga dilaksanakan pada 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017 

 

2.3.6. Tarif Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pada pasal 4, tarif 

pengampunan pajak dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

dialihkan, adalah sebesar : 

a.  2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan 

pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini 

mulai berlaku; 

b.  3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan 

keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 

31 Desember 2016; dan 

c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 

tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah sebesar: 

a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan 

pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini 

mulai berlaku; 

b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan 

keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 

31 Desember 2016; dan 

c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung 

sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 
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3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 

Rp4.800.000.000,00 (empatmiliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak 

Terakhir adalah sebesar: 

a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai 

Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat 

Pernyataan; atau 

b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk 

periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang 

ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 

2.3.7. Manfaat Tax Amnesty 

Berikut ini merupakan manfaat mengikuti tax amnesty adalah sebagai berikut : 

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat 

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara 

lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai 

tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan 

bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, 

dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan 

digunakan untuk pembiayaan pembangunan. 
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2.3.8. Prosedur dan Mekanisme Ikut Program Tax Amnesty 

Menurut Elizabeth (2016), prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan dalam 

mengikuti Tax amnesty adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan Pelaporan Tax amnesty 

Pelaporan diawali dengan melakukan pelaporan kepada KPP (Kantor Pelayanan 

Pajak) baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Proses ini harus dilakukan 

sendiri oleh Wajib Pajak, ini dikarenakan pada proses tersebut ada data yang 

bersifat rahasia yang hanya bisa dibagi dengan pihak terkait saja. 

2. Menyetorkan Surat Pernyataan Aset 

Proses yang kedua dilakukan adalah penyetoran surat pernyataan aset kepada 

petugas pajak.Data yang dilaporkan wajib data yang asli dan harus sesuai, lalu 

kemudian wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan dalam waktu kurang 

lebih 10 hari setelah proses tersebut berlangsung. 

3. Proses Penghapusan dan Pembebasan Sanksi 

Proses terpenting berikutnya yaitu adanya proses pemberian fasilitas penghapusan 

pajak, termasuk pembebasan dari sanksi pidana dan juga administrasi. Yang 

selanjutnya diikuti proses investasi harta kepada bank persepsi sebagaimana yang 

ditunjuk pemerintah selambat-lambatnya  

pada 31 Maret 2017. 
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2.4. Likuiditas 

2.4.1. Definisi Likuiditas 

Suatu bank dikatakan liquid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi 

kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta 

dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. 

Oleh karena itu, bank dapat dikatakan liquid apabila : 1) bank tersebut memiliki 

cash assets sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, 2) 

bank tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, 

tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misal surat berharga) yang dapat 

dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 3) bank 

tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui 

berbagai bentuk hutang (Sawir, 2005 : 28-29). 

 

Fungsi utama likuiditas bank yaitu (1) menunjukkan dirinya sebagai tempat yang 

aman untuk menyimpan uang, (2) memungkinkan bank memenuhi komitmen 

pinjaman, (3) untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, (4) 

untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan kemudahan dari penguasa 

moneter karena meminjam dana likuiditas dari Bank Sentral, dan (5) memperkecil 

penilaian risiko ketidakmampuan membayar kewajiban pembayaran dana 

(Latumerissa, 1999:20). 
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2.4.2. Pengukuran Likuiditas 

Pengukuran likuiditas adalah pengukuran yang sifatnya dilematis, karena di satu 

sisi usaha bank yang utama adalah memasarkan dan/atau memutar uang para 

nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan. Artinya bisnis perbankan harus 

memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin mencegah uang 

menganggur (idle money).  

 

Manfaat pengukuran likuiditas bagi bank adalah mempertinggi kepercayaan 

masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sangat berkepentingan dengan likuiditas 

bank, walaupun kriteria mengenai baik buruknya tingkat likuiditas bank sulit 

disimpulkan, untuk mengetahui sampai sejauh mana bank dapat memberikan 

keleluasaan bagi nasabah jika sewaktu-waktu menarik dananya yang tersimpan. 

Salah satu indikator yang menjadi pegangan masyarakat untuk mengetahui baik-

buruknya likuiditas, tercermin pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank.  

 

2.4.3. Rasio Likuiditas 

Untuk dapat mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan dipergunakan analisis 

rasio likuiditas. Menurut Brigham dan Houston (2007;103) mengemukakan 

bahwa: 

“Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukan hubungan antara kas dan aktiva 

lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya.” 

 

Selain itu Hanafi dan Halim (2005;79) mengemukakan definisi rasio likuiditas 

sebagai berikut: “Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 
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perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang 

lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan).” 

 

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek bank (likuiditas perbankan) berikut 

ini diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa 

dan menginterpretasikan data tersebut. 

 

1. Cash Ratio (CR) 

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar 

kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid 

yang dimilikinya. Alat likuid adalah uang kas di bank dan rekening giro yang 

disimpan di Bank Sentral (Bank Indonesia). Catatan: Semakin besar nilai cash 

ratio maka semakin mudah perusahaan membayar kewajibannya. 

Rumus:  

CR =
  

            x 100% 

 

 

 

2. Loan To Asset Ratio (LAR) 

LAR merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total asset yang dimilikinya. Catatan: Semakin tinggi rasio ini maka 

tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai 

kreditnya semakin besar. 

Rumus: 

LAR  =   x 100% 

 

Liquid aset 

Short term borrowing 

Total loans 

Total aset 



22 
 

3. Quick Ratio (QR) 

Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya 

terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan 

harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Catatan: Semakin tinggi 

nilai quick ratio maka semakin cepat perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajibannya. 

Rumus: 

Quick Ratio =                               x 100% 

 

 

4. Investing Policy Ratio (IPR) 

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada 

para deposannya dengan cara melikuidasi surat berharga. 

Catatan: Semakin tinggi Investing policy ratio menunjukkan semakin tinggi 

tingkat likuiditas bank 

Rumus :     

IPR =                                x 100% 

 

 

5. Banking Ratio (BR) 

Rasio yang mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah 

kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki.  

Aset liquid 

Total deposit 

Securities 

Total deposit 
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Catatan: Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah, 

karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil 

demikian pula sebaliknya. 

Rumus: 

BR =                                x 100% 

 

 

 

6. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan perbandingan antara kredit yang akan diberikan dengan dana 

pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima, tidak termasuk pinjaman 

subordinasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali 

penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditas bank.  

Rumus: 

LDR =                                        x 100% 

 

 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Ngadiman dan Huslin (2015) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Sunset 

Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi 

Empiris 78 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan” menemukan 

bahwa rasio tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib 

pajak karena nilai signifikansi  lebih kecil daripada 0,05. Pengaruh positif yang 

ditunjukkan oleh tax amnesty mengidentifikasikan bahwa apabila tax amnesty 

Total loans 

Total deposit 

   Kredit 

Dana Pihak Ketiga 
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mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami 

kenaikan pula, begitupun sebaliknya. 

 

Mehmet Nar (2015) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Tax Amnesty 

terhadap Perilaku Ekonomi” menemukan bahwa studi eksperimental dalam 

psikologi perpajakan telah mencapai temuan yang kuat tentang fakta bahwa 

pengampunan pajak memiliki efek negatif pada kepatuhan pajak. Faktor mental 

atau psikologis unsur-unsur utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak negatif. 

 

Natsir (2012) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Tigkat Likuiditas pada 

Bank Pembangunan Daerah” menemukan bahwa secara umum kondisi likuiditas 

dengan mengguakan rasio LDR, LAR, dan Cash Ratio pada Bank Pembangunan 

Daerah itu baik. Namun beberapa BPD jika dilihat pada beberapa BPD yang harus 

menjadi perhatian yakni, BPD Papua, BPD Sulut, dan BPD Sulselbar dalam hal 

manajemen dana yang masih kurang yang dibuktikan dengan memperhatikan 

NPL, pertumbuhan kredit dan DPKnya. 

 

Ridha (2008) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Likuiditas dan 

Rentabilitas terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Purwakarta” menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat 

likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio FDR dan tingkat rentabilitas 

yang diukur dengan menggunakan rasio ROA terhadap pembiayaan. 
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2.6. Kerangka Pemikiran 

Objek dari penelitian ini adalah Bank Persepsi Sebelum Amnesti Pajak dan Bank 

Persepsi Sesudah Amnesti Pajak. Laporan Keuangan dari kedua bank persepsi, 

baik bank persepsi sebelum dan sesudah amnesti pajak kemudian di analisis. 

Metode analisis yang digunakan adalah Rasio Likuiditas. Selanjutnya, dilakukan 

uji beda terhadap perbankan yang telah dianalisis menggunakan metode Rasio 

Likuiditas untuk melihat perbandingan Rasio likuiditas sebelum amnesti pajak 

dan Rasio likuiditas sesudah amnesti pajak.  

 

Adapun gambar kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Persepsi Sesudah Amnesti 

Pajak 

Bank Persepsi Sebelum Amnesti 

Pajak 

Laporan Keuangan 
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Rasio Likuiditas 

Uji Beda 

Rasio Likuiditas Sebelum 

Amnesti Pajak 

Rasio Likuiditas Sesudah 

Amnesti Pajak 
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2.7. Pengembangan Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan merupakan pernyataan singkat yang 

disimpulkan dari tinjauan pustaka dan merupakan uraian sementara permasalahan 

yang perlu diujikan kembali. Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

Terdapat peningkatan cash ratio pada perusahan-perusahaan sampel yang 

diteliti akibat tax amnesty 

Ketika terjadi tax amnesty, maka wajib pajak akan mengungkapkan hartanya, dan 

membayar uang tebusan tersebut  kepada bank yang ditunjuk sebagai bank 

persepsi, sehingga jumlah uang yang masuk akan bertambah pada bank persepsi, 

dan akan meningkatkan jumlah cash ratio yang ada pada bank persepsi. 

Berdasarkan alasan diatas, diduga cash ratio akan mengalami peningkatan setelah 

tax amnesty. 

 

Terdapat penuruan loan to asset ratio pada perusahaan-perusahaan sampel 

yang diteliti akibat tax amnesty 

Menurut  berita yang diperoleh dari CNN Indonesia, dampak Undang-Undang 

Pengampunan Pajak diyakini mampu membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Bagi bank, potensi repatriasi aset dinilai akan membantu melonggarkan 

likuiditas.  Ketika terjadi tax amnesty, uang yang mengalir dari wajib pajab untuk 

bank persepsi menyebabkan kurs akan menguat, sehingga suku bunga turun. Suku 

bunga turun akan memicu orang-orang akan tertarik mengambil kredit di bank, 

sehingga pertumbuhan kredit mulai naik.   
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Kredit yang diberikan oleh perbankan dapat membiayai aset tetap perusahaan dari 

hasil bunga. Semakin meningkat kredit yang diberikan, maka akan semakin 

banyak aset yang dibiayai dari hasil pendapatan bunga, sehingga meningkatnya 

kredit dapat mengurangi jumlah aset yang harus dibiayai perbankan dari total 

hutang perbankan. Berdasarkan dari uraian diatas, diduga bahwa loan to asset 

ratio mengalami penurunan setelah tax amnesty. 

 

 Terdapat peningkatan quick ratio pada perusahaan-perusahaan sampel yang 

diteliti akibat tax amnesty 

Ketika terjadi tax amnesty, maka wajib pajak akan mengungkapkan hartanya, dan 

membayar uang tebusan tersebut  kepada bank yang ditunjuk sebagai bank 

persepsi, sehingga jumlah uang yang masuk akan bertambah pada bank persepsi, 

dan akan meningkatkan jumlah asset liquid yang ada pada bank persepsi. Aset 

likuid tersebut dapat berupa kas maupun giro yang ada pada bank. Berdasarkan 

uraian diatas diduga bahwa quick ratio akan mengalami peningkatan setelah tax 

amnesty. 

 

 = Terdapat peningkatan banking ratio pada perusahaan-perusahaan sampel 

yang diteliti akibat tax amnesty 

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 

“tax amnesty merupakan pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan kepada bank 

persepsi.  
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Menurut berita Liputan 6, dana hasil repatriasi yang ditampung ke 18 perbankan 

dapat diinvestasikan ke produk perbankan, maupun sektor keuangan lain.  Dana 

hasil repatriasi yang diinvestasikan ke produk perbankan, memicu pertumbuhan 

kredit naik , sehingga kredit lebih tersalurkan. Kredit yang lebih tersalurkan 

disebabkan karena tingkat suku bunga turun. Suku bunga turun akan memicu 

orang-orang akan tertarik mengambil kredit di bank. Kredit yang lebih tersalurkan 

akan menghasilkan pendapatan bagi perbankan, yakni pendapatan bunga. Melalui 

pendapatan bunga inilah, bank mampu membayar kewajiban perbankan, sehingga 

utang perbankan akan menurun. Kewajiban perbankan yang menurun, dan diikuti 

dengan peningkatan dana pihak ketiga, akan meningkatkan banking ratio. 

Berdasarkan uraian diatas, diduga bahwa banking ratio akan meningkat setelah 

tax amnesty. 

 

 Terdapat peningkatan investing policy ratio pada perusahaan-perusahaan 

sampel yang diteliti akibat tax amnesty 

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan 

Pajak,“tax amnesty merupakan pengampunan pajak yang seharusnya terutang, 

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan kepada 

bank persepsi. Repatriasi dana ke Indonesia dimanfaatkan pemerintah melalui 

bank yang akan menginvestasi dalam berbagai bentuk, seperti reksadana, 

deposito, maupun surat berharga lainnya, sehingga jumlah surat berharga semakin 

meningkat. 

 



 
29 

 

Proses pencatatan tax amnesty dicatat pada PSAK 70, yang mengatur penyajian 

hasil amnesti pajak atas harta dan utang dalam laporan keuangan, harta dan utang 

hasil pengungkapan di amnesti pajak diperlakukan secara terpisah dengan harta 

dan utang di luar amnesti pajak. PSAK 70 ini mengatur secara rinci tentang 

memperlakukan penyajian, perhitungan, dan aspek keuangan lainnya, yang 

berkaitan dengan pengampunan pajak.  

 

Selisih harta dan utang hasil pengampunan pajak diletakkan pada tambahan modal 

setor, dan hal ini akan berdampak positif untuk memperbesar modal kerja 

sehingga akan meningkatkan investasi. Investasi tersebut dapat berupa 

peningkatan terhadap surat berharga. Ketika surat berharga semakin besar dan 

tinggi, maka kemampuan bank untuk membayar utang nya pun akan semakin 

besar, sehingga berdasarkan pada uraian data diatas, maka dapat diduga bahwa 

rasio investing policy ratio mengalami peningkatan setelah tax amnesty. 

 

Terdapat penurunan loan to deposit ratio pada perusahaan-perusahaan 

sampel yang diteliti akibat tax amnesty. 

Menurut  artikel yang diperoleh dari infobank news, dampak Undang-Undang 

Pengampunan Pajak diyakini mampu membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Bagi bank, potensi repatriasi aset dinilai akan membantu melonggarkan 

likuiditas. Ketika terjadi tax amnesty, maka suku bunga akan turun, sehingga 

persaingan pasar tidak lagi membuat bank baik BUKU I dan II menjadi tertekan.  
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Dengan adanya tax amnesty, uang akan mengalir ke bank persepsi. Uang tersebut 

berasal dari uang tebusan yang diberikan si wajib pajak untuk membayar 

pengampunan pajak. Ketika uang mengalir dari wajib pajab untuk bank persepsi, 

kurs akan menguat, sehingga suku bunga turun. Suku bunga turun akan memicu 

orang-orang akan tertarik mengambil kredit di bank, sehingga pertumbuhan kredit 

mulai naik.  

 

Dana repatriasi tersebut akan diinvestasikan ke produk perbankan, sehingga 

memicu pertumbuhan kredit naik, dan dana pihak ketiga pun menjadi meningkat 

pula. Dana pihak ketiga yang semakin meningkat, dapat mengurangi risiko kredit 

macet perbankan (NPL), sehingga dapat menurunkan loan to deposit ratio. 

Berdasarkan uraian diatas, diduga bahwa loan to deposit ratio mengalami 

penurunan setelah tax amnesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1.    Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar sebagai bank 

persepsi secara berturut-turut pada periode I, II, dan III setelah diberlakukan tax 

amnesty. Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016,  bank persepsi 

adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara menjadi mitra KPPN untuk menerima setoran penerimaan negara 

bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai 

dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.  

Dalam penelitian ini, terdapat 18 bank yang dikategorikan sebagai bank persepsi, 

dimana 12 bank terdaftar di BEI sedangkan sisanya belum terdaftar di BEI. Daftar 

bank persepsi dapat dilihat pada tabel 3.1.  
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Tabel 3.1  

Bank Persepsi 

NO. KODE SAHAM NAMA EMITEN 

1 BBCA Bank Central Asia Tbk 

2 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

3 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

4 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

5 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

6 BNLI Bank Permata Tbk 

7 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 

8 PNBN Bank Panin Indonesia Tbk 

9 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

10 MEGA Bank Mega Tbk 

11 BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 

12 BBKP Bank Bukopin Tbk 

13  PT Bank UOB Indonesia 

14  Citibank 

15  PT Bank DBS Indonesia 

16  Standard Chartered Bank 

17  Deutsche Bank 

18  Bank Syariah Mandiri 

Sumber: www.idx.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2.    Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter.  Sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara, seperti 

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (Indriantoro 

dan Supomo, 2014). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan periode September 2015, Maret 2016, Juni 2016, September 2016, 

Desember 2016, dan Maret 2017.   Penelitian ini menggunakan laporan keuangan 

periode Desember 2015, Maret 2016, dan Juni 2016 untuk melihat rasio likuiditas 

sebelum diberlakukan tax amnesty, sedangkan laporan keuangan bulan September 

2016, Desember 2016, dan Maret 2017 untuk melihat rasio likuiditas perbankan 

setelah diberlakukan tax amnesty. 

 

3.3.    Definisi Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen (dependent variable) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

Cash ratio, Loan To Asset Ratio, Quick ratio, Investing Policy Ratio, Banking 

Ratio,dan Loan to Deposit Ratio. 

a. Cash Ratio (CR)  

Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar 

kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat-alat likuid 

yang dimilikinya. Alat likuid adalah uang kas di bank dan rekening giro yang 
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disimpan di Bank Sentral (Bank Indonesia). Catatan: Semakin besar nilai cash 

ratio maka semakin mudah perusahaan membayar kewajibannya. 

Rumus:  

CR =
  

           x 100% 

 

 

b. Loan To Asset Ratio (LAR) 

LAR merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dengan 

menggunakan total asset yang dimilikinya. Catatan: Semakin tinggi rasio ini maka 

tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai 

kreditnya semakin besar.  

Rumus: 

LAR  =   x 100% 

 

 

 

c. Quick Ratio 

Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya 

terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan 

harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Catatan: Semakin tinggi 

nilai quick ratio maka semakin cepat perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajibannya. 

Rumus: 

Quick Ratio =                               x 100% 

 

 

Liquid aset 

Short term borrowing 

Total loans 

Total aset 

Aset liquid 

Total deposit 



 
35 

 

d. Investing Policy Ratio 

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada 

para deposannya dengan cara melikuidasi surat berharga. 

Catatan: Semakin tinggi Investing policy ratio menunjukkan semakin tinggi 

tingkat likuiditas bank 

Rumus :     

IPR =                                x 100% 

 

 

e. Banking Ratio 

Rasio yang mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah 

kewajiban dengan jumlah deposit yang dimiliki.  

Catatan: Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah, 

karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil 

demikian pula sebaliknya. 

Rumus: 

BR =                                x 100% 

 

 

f. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

(LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang akan diberikan dengan dana 

pihak ketiga, termasuk pinjaman yang diterima, tidak termasuk pinjaman 

subordinasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali 

penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditas bank.  

Securities 

Total deposit 

Total loans 

Total deposit 
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Rumus: 

LDR =                                        x 100% 

 

 

 

“Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah ratio antara kredit yang diberikan bank 

dengan dana bank”. (Dunil, 2004;80). LDR dapat pula digunakan untuk menilai 

strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya 

cenderung memliki LDR yang relatif rendah. Sebaliknya bank yang agresif 

memiliki LDR yang tinggi atau melebihi batas tolenransi. (Simorangkir, 

2000;145). 

 

 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen (independent variable) adalah tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah tax amnesty. Tax Amnesty adalah pengampunan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 

tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

3.4. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar 

untuk menggambarkan data secara umum. Statistik deskriptif meliputi beberapa 

hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, 

   Kredit 

Dana Pihak Ketiga 
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tabulasi silang, dan analisis rasio menggunakan minimum, maksimum, mean, 

median, modus, dan standar deviasi (Sugiyono, 2011). 

 

3.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan pada 

variabel- variabel penelitian telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).  

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1-

Sample K-S)  (Ghozali, 2013): 

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 atau 5% berarti data residual 

terdistribusi tidak normal. 

2. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 atau 5% berarti data residual 

terdistribusi normal. 

3.4.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Paired Sample t-test dengan 

menggunakan program software SPSS versi 21. Menurut Ghozali (2011), Paired 

Sample t-test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji apakah 

ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Data berasal dari dua 

pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari 

subjekyang dipasangkan. Sebagai catatan, jika terdapat perbedaan pada hasil uji 
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statistik tersebut, maka kemudian dilihat rata-rata mana yang lebih tinggi dengan 

melihat nilai mean pada paired samples statistik. Jika diilustrasikan kriteria 

pengujian sebagai berikut (Ghozali, 2013) : 

1. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka H0 tidak terdukung dan Ha terdukung. 

2. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H0 terdukung dan Ha tidak terdukung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan  cash ratio, 

loan to aset ratio, quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, dan loan to 

deposit ratio sebelum dan sesudah diberlakukannya tax amnesty pada Bank 

Persepsi. Terdapat 18 bank yang dikategorikan sebagai bank persepsi secara 

berturut-turut pada periode I hingga periode III.  Data yang digunakan adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan bulan September 2015, Maret 2016, dan Juni 

2016, untuk periode sebelum amnesti pajak. Sedangkan, periode yang digunakan 

setelah amnesti pajak adalah periode I, yakni bulan September 2016, periode II 

bulan Desember 2016, dan periode III yaitu bulan Maret 2017. 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan Paired sample t-test menunjukkan 

bahwa pada periode sebelum amnesti, terdapat dua variabel independen yang 

memiliki perbedaan signifikan, yakni variabel cash ratio dan quick ratio. 

Sedangkan, pada periode sesudah tax amnesty, variabel-variabel likuiditas yang 

diteliti, hanya terdapat satu variabel independen yang memiliki perbedaan yang 

signifikan antara sebelum amnesti pajak maupun sesudah amnesti pajak pada 
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periode I hingga periode III. Variabel tersebut adalah loan to aset ratio. 

Sedangkan, variabel-variabel yang diteliti lainnya tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan akibat adanya tax amnesty. 

 

Dana hasil repatriasi yang ditampung ke 18 perbankan dapat diinvestasikan ke 

produk perbankan, maupun sektor lain. Dana hasil repatriasi yang diinvestasikan 

ke produk perbankan, memicu pertumbuhan kredit naik, sehingga kredit lebih 

tersalurkan. Kredit yang lebih tersalurkan disebabkan karena tingkat suku bunga 

turun. Suku bunga turun akan memicu orang-orang akan tertarik mengambil kredit 

di bank. Kredit yang lebih tersalurkan akan menghasilkan pendapatan bagi 

perbankan, yakni pendapatan bunga, yang nantinya akan mengurangi risiko 

likuiditas perbankan. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya melakukan penelitian terhadap Bank Persepsi saja.  

2. Penelitian ini hanya meneliti perbankan yang mengikuti program tax amnesty 

secara berturut-turut pada periode I-III. 

3. Rasio yang diteliti bukan merupakan hasil publikasi dari OJK, melainkan 

dihitung sendiri oleh peneliti. Hanya rasio LDR yang diperoleh dari hasil 

publikasi OJK. 

4. Laporan keuangan triwulan perbankan yang diteliti hanya menggunakan 

laporan keuangan yang tidak diaudit. 
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5.3 Saran 

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel perusahaan, 

yakni menambah sampel meneliti Bank Bukan Persepsi juga. 

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel lain selain 

variabel cash ratio, loan to asset ratio, quick ratio, investing policy ratio, banking 

ratio, dan loan to deposit ratio. 

 

5.4. Implikasi 

Tax amnesty berimpikasi dan memberikan manfaat pada lembaga keuangan 

khususnya perbankan. Melalui dana repatriasi tax amnesty, bank akan 

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, 

yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas perbankan, 

perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi 

sehingga akan membantu perekonomian Indonesia. 

 

Dengan adanya tax amnesty, uang akan mengalir ke bank persepsi. Uang tersebut 

berasal dari uang tebusan yang diberikan si wajib pajak untuk membayar 

pengampunan pajak. Ketika uang mengalir dari wajib pajak untuk bank persepsi, 

kurs akan menguat, sehingga suku bunga turun. Suku bunga turun akan memicu 

orang-orang akan tertarik mengambil kredit di bank, sehingga pertumbuhan kredit 

mulai naik. 
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