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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX AMNESTY AND OTHER FACTORS ON
INFLATION RATE

By

MELATI

This study aims to examine the influence of tax amnesty and other factors on
inflation rate. The independent variable of this study is tax amnesty and the other
factors are consumer price index, interest rate, exchange rate, foreign exchange
reserves and the dependent variable is the rate of inflation.Tax amnesty was
measured by a number of letter of tax deposits. Consumer price index was
measured by the results of the calculation by Central Agency on Statistics.
Interest rate, exchange rate and foreign exchange reserves were measured by
Indonesia Bank provision. While the dependent variable, rate of inflation, was
measured by the occurences of tax amnesty.

The population in this study are 3 periods of tax amnesty, consisting of 3 months
for each period, total is 9 months. Research samples were selected using purpose
judgment sampling method and cross-section data, which were obtained for 9
months. Data were analyzed using multiple linier regression analysis.

The result indicates that tax amnesty, interest rate and exchange rate does not
significantly influence the rate of inflation. While on the variables of consumer
price index and foreign exchange reserves significantly influence the rate of
inflation. Based on the results, writer can conclude that the rate of inflation is
unaffected by the tax amnesty, when  interest rate, exchange rate and the rate of
inflation are affected by the consumer price index and foreign exchange reserves.

Keywords : tax amnesty, consumer price index, interest rate, exchange rate,
foreign exchange reserves and the rate of inflation.



ABSTRAK

PENGARUH TAX AMNESTY DAN FAKTOR-FAKTOR LAINNYA
TERHADAP TINGKAT INFLASI

OLEH

MELATI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax amnesty dan faktor-faktor
lainnya terhadap tingkat inflasi. Variabel independen penelitian ini adalah tax
amnesty dan faktor-faktor lainnya yaitu indeks harga konsumen, suku bunga, kurs,
cadangan devisa dan variabel dependen yaitu tingkat inflasi. Tax amnesty diukur
menggunakan hasil surat setoran pajak yang disetorkan. Indeks harga konsumen
diukur menggunakan hasil penghitungan Badan Pusat Statistika. Suku bunga, kurs
dan cadangan devisa diukur menggunakan ketetapan Bank Indonesia. Sedangkan
tingkat inflasi diukur pada saat terjadinya tax amnesty.

Populasi penelitian ini adalah 3 pada saat periode pemungutan tax amnesty yang
terdiri dari 3 bulan setiap periode sehingga totalnya adalah 9 bulan. Sampel
penelitian dipilih menggunakan metode purpose judgment sampling, dan
berdasarkan waktu pengumpulan datanya adalah cross-section. Sehingga,
diperoleh sebanyak 9 bulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukan bahwa variabel tax amnesty, suku bunga dan kurs tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Sedangkan pada variabel
indeks harga konsumen dan cadangan devisa berpengaruh secara signifikan
terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut berarti tingkat
inflasi tidak dipengaruhi oleh tax amnesty, suku bunga dan kurs pada saat tax
amnesty berlangsung dan tingkat inflasi dipengaruhi oleh indeks harga konsumen
dan cadangan devisa pada saat tax amnesty berlangsung.

Kata kunci : tax amnesty, indeks harga konsumen, suku bunga, kurs,
cadangan devisa dan tingkat inflasi.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang ada di dunia dan 

sedang gencar dalam melakukan pembangunan nasional.Agar terwujudnya cita-

cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 

Pembangunan nasional itu sendiri adalah kegiatan yang berlangsung terus-

menerus dan berkesinambungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat 

yang mencakup disegala bidang yang pelaksanaannya membutuhkan dana yang 

tidak sedikit dalam membangun.Maka banyak aturan-aturan baru yang sengaja 

dibuat untuk meningkatkan pendanaan demi tercapainya tujuan 

tersebut.Diharapkan pula aturan tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Peraturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan 

dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty). Diwarnai penolakan dan perdebatan, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) akhirnya sepakat memasukkan RUU (Rancangan Undang-Undang) 

pengampunan pajak ke dalam program legislasi nasional (prolegnas), hari Selasa 

15 Desember 2015. Meski dianggap berpotensi diselewengkan, pemerintah 
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bersikukuh kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari 

dana yang diparkir di luar negeri. Para politikus di DPR juga menganggap masih 

ada peluang untuk memperbaiki lubang-lubang dalam draf RUU ini selama proses 

pembahasan tahun 2016. Dalam draf RUU itu disebutkan, wajib pajak akan 

diampuni dari pajak terutang, sanksi administrasi, serta sanksi pidana. Namun 

demikian, mereka harus membayar uang tebusan serta melunasi tunggakan pajak. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan mengatakan kalau wajib pajak bersedia 

merepatriasi asetnya di luar negeri, akan diberikan tarif tebusan yang lebih rendah. 

Kemenkeu telah menyiapkan draf pasal pilihan (optional) repatriasi dalam RUU 

pengampunan pajak, utamanya dana-dana yang diparkir di luar negeri. Sejumlah 

kalangan menyebutkan, kebijakan pengampunan pajak ini membidik dana WNI 

yang diparkir di luar negeri. Pernyataan sejumlah pejabat juga menegaskan bahwa 

pengampunan pajak ini bukan bentuk pengampunan bagi para pelaku tindak 

pindana korupsi.Dalam berbagai kesempatan, Kementrian terkait menyatakan, 

kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari 

sektor pajak. 

Hingga Agustus 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar 

Rp598 triliun atau sekitar 46% dari target APBN 2015.Mereka yang pesimistis 

mengkhawatirkan RUU pengampunan pajak tidak akan berjalan sesuai harapan. 

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto 

mengatakan dirinya termasuk yang pesimistis selama kelemahan sistem 

perpajakan dan praktik pengemplangan pajak tidak dibenahi terlebih 

dahulu.Karena, regulasinya itu masih tumpang-tindih yang membuat celah atau 

peluang adanya permainan, sehingga berpotensi kehilangan penerimaan 
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negara.Pada tahun 1960-an, menurut FITRA, Indonesia pernah mencoba 

menerapkan kebijakan pengampunan pajak tetapi kenyataannya banyak 

disalahgunakan oleh para pengemplang pajak. 

RUU ini berpotensi menjadi fasilitas “karpet merah” bagi konglomerat, pelaku 

kejahatan ekonomi dan para pelaku pencucian uang.Kebijakan Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty) telah dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2016. Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang 

belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif 

tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bagi usaha kecil menengah, bagi 

wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset 

di luar negeri tanpa repatriasi. Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang 

mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 

0,5%, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp10 miliar dikenai 2%. 

Lalu, untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan 

diberikan tarif tebusan sebesar 2% untuk Juli-September 2016, 3% untuk periode 

Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 

2017. Terakhir, wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa 

repatriasi akan dikenai tarif 4% untuk periode Juli-September 2016, 6% untuk 

periode Oktober-Desember 2016, dan 10% untuk periode Januari-Maret 

2017.Penetapan periode menjadi penting karena undang-undang Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty) hanya berlaku hingga akhir Maret 2017.Dalam berbagai 

kesempatan, pemerintah mengatakan kebijakan pengampunan pajak ini untuk 

memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak.Dengan menggunakan undang-

undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pendapatan negara diperkirakan 
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bertambah Rp165 triliun. Sejak undang-undang ini masih dalam tahap rancangan, 

sejumlah pelaku pasar memperkirakan tambahan uang itu akan berdampak baik 

untuk roda perekonomian Indonesia. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencemaskan risiko kenaikan inflasi akibat 

kegagalan penyaluran dana-dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak 

(Tax Amnesty) ke dalam asset produktif. Ketua Dewan Komisioner OJK 

Muliaman D Hadad menyatakan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan 

dalam menyikapi masuknya dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty. Salah satu 

aspek tersebut adalah dampak lanjutan pasca masuknya dana-dana tersebut ke 

dalam keuangan nasional.“Sektor keuangan harus mampu menyalurkan dana-dana 

yang besar tersebut dalam penyediaan pembiayaan pembangunan,” kata 

Muliaman dalam rapat bersama Komisi XI DPR. Muliaman menuturkan, 

kegagalan penyaluran dana repatriasi ke dalam aset produktif akan mengakibatkan 

peningkatan biaya dana. 

Likuiditas yang berlebihan di perbankan dikhawatirkan akan mendorong naiknya 

tingkat inflasi dan juga penyaluran kredit yang kurang berhati-hati. Meskipun 

demikian, OJK menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki ease of 

doing business alias kemudahan berusaha dan program transformasi 

ekonomi.Pendalaman pasar keuangan perlu terus didorong.OJK tengah 

menyediakan infrastruktur pendukung dalam berbagai bentuk pengaturan dan 

pengawasan serta sosialisasi. Pada dasarnya, dana hasil repatriasi bisa 

memberikan dampak positif di sektor-sektor jasa keuangan dan diharapkan bisa 

masuk ke instrument investasi jangka panjang. 
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Dengan masuknya dana repatriasi ke pasar modal, maka ketahanan bursa dalam 

negeri akan semakin baik, seiring dengan peningkatan porsi kepemilikan efek 

oleh investor lokal. Masuknya dana-dana itu di perbankan bisa menurunkan cost 

of fund, sehingga repatriasi berpeluang menurunkan suku bunga kredit. 

Pemanfaatan dana repatriasi bisa mendorong percepatan inklusi keuangan melalui 

pembiayaan proyek-proyek start-up dan usaha mikro. 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistika (BPS) Sasmito 

Hadi Wibowo menilai, pengampunan pajak (tax amnesty) akan membangun 

Indonesia dan dapat meredam inflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi membaik. 

Hal itu dikarenakan dan repatriasi yang masuk, seharusnya bisa digenjot untuk 

sektor riil.Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan dari sisi 

investasi, jika likuiditas yang diperkirakan mencapai Rp 560 triliun dari repatriasi 

tersalur ke sektor riil maka investasi diperkirakan naik signifikan.Peningkatan 

modal juga akan memicu penguatan rupiah sehingga beban biaya impor bahan 

baku mengecil. Dengan begitu, minat investasi swasta akan meningkat dan 

mendorong ekonomi tumbuh lebih baik. Terapresiasinya rupiah imbas kepastian 

UU Pengampunan Pajak juga akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah 

tangga. Sebab, inflasi akan mengecil karena harga barang-barang impor menjadi 

lebih murah. Bank Sentral memperkirakan inflasi hingga akhir tahun di kisaran 

3,9%, lebih optimis dari proyeksi awal 4%.Capital Inflow dari tax amnesty akan 

memperbaiki kinerja ekonomi melalui beberapa aspek. Yang jelas dengan aliran 

dana masuk rupiah bisa menguat sehingga mendorong kredit dan investasi 

swasta.Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memantau penerapan program 

pengampunan pajak alias tax amnesty.Jika program berjalan efektif dalam 
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menjaringdana repatriasi maka diyakini akan mempengaruhi suku bunga 

perbankan. Kepala eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan, jika dana repatriasi 

yang masuk cukup besar akan menambah likuiditas dari dana investor yang sudah 

ada. Alhasil suku bunga perbankan akan turun, khususnya suku bunga pinjaman. 

Bukan hanya itu, menurut Fauzi jika dana repatriasi yang masuk cukup besar akan 

mempengaruhi optimism pelaku pasar. Alhasil investor akan lebih besar 

menanamkan modalnya. Dengan begitu, juga akan mempengaruhi penguatan mata 

uang rupiah. Hal itu juga diyakini akan mempengaruhi laju inflasi. Dana repatriasi 

juga akan memperluas likuiditas di industry perbankan. Perbankan akan lebih 

leluasa menyalurkan kredit. 

Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi inflasi dapat dilihat juga dari faktor indeks 

harga konsumen, suku bunga, kurs dan cadangan devisa. Ini dapat dilihat dari 

Bank Indonesia karena faktor-faktor tersebut merupakan elemen dari kebijakan 

moneter yang ada Indonesia. Data di bawah ini adalah data indeks harga 

konsumen, suku bunga,kurs dan cadangan devisa pada saat terjadi pemungutan 

tax amnesty. Sehingga, dapat dilihat hal-hal apakah yang mempengaruhi tingkat 

inflasi pada saat terjadinya pemungutan tax amnesty tersebut. Apakah dari tax 

amnesty itu sendiri atau dari faktor-faktor lain. 
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Tabel 1.1 Faktor-Faktor Lainnya 

 

 

No. Bulan IHK 
Suku 

Bunga 
Kurs USD  

IDR 

Cadangan 

Devisa 

1. Juli 2016 125,15 6,50% 13,094.00 111,409 

2. Agustus 2016 125,13 5,25% 13,300.00 113,538 

3. September 2016 125,41 5,00% 12,998.00 115,671 

4. Oktober 2016 125,59 4,75% 13,051.00 115,037 

5. November 2016 126,18 4,75% 13,563.00 111,466 

6. Desember 2016 126,71 4,75% 13,436.00 116,362 

7. Januari 2017 127,94 4,75% 13,343.00 116,890 

8. Februari 2017 128,24 4,75% 13,347.00 119,863 

9. Maret 2017 128,22 4,75% 13,321.00 121,806 

Sumber: data diolah 

 

 

Pada Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa indeks harga konsumen pada periode 

peumungutan pertama tidak mengalami perubahan yang signifikan.Perubahan 

terlihat pada periode kedua dan ketiga. Pada kolom suku bunga terlihat tinggi 

pada saat periode pertama yaitu senilai 6,50% pada bulan Juli, 5,25% pada bulan 

Agustus, dan 5,00% pada bulan September. Kemudian suku bunga turun menjadi 

4,75% hingga akhir periode tidak mengalami perubahan kembali. Sedangkan pada 

nilai kurs dollar ke rupiah tidak memiliki perubahan hanya saja pada bulan 

September terjadi adanya penurunan yaitu sebesar 12,998.00 dan kembali stabil 

hingga akhir periode pemungutan. Pada kolom cadangan devisa terlihat terus 

meningkat setiap bulannya, tetapi terjadi penurunan pada bulan November yaitu 

menjadi 111,466 kemudian hingga akhir pemungutan cadangan devisa tetap 

mengalami kenaikan yang signifikan. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Tax Amnestydan Faktor-Faktor Lainnya 

Terhadap Tingkat Inflasi”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakahtax amnesty berpengaruh terhadap tingkat inflasi? 

2. Apakah indeks harga konsumen berpengaruh terhadap tingkat inflasi? 

3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap tingkat inflasi? 

4. Apakah kurs berpengaruh terhadap tingkat inflasi? 

5. Apakah cadangan devisa berpengaruh terhadap tingkat inflasi? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tax amnestydan faktor-

faktor lainnya mempengaruhi tingkat inflasi. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti. 

b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam 

melakukan penelitian pada bidang yang sejenis. 

2. Bagi Praktisi 

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal yaitu 

pengaruh tax amnestydan faktor-faktor lainnya terhadap tingkat inflasi. 



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Dowling dan Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi

berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan

organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana

organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. Dasar

teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan

masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Ketika terdapat ketidakselarasan

antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi

perusahaan.

Deegan dan Tobin (2002) mengatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala

terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai

dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Salah

satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan adalah melalui pemerintah.

Perusahaan bisa bertanggungjawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah

dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak

melakukan penghindaran pajak. Karena dana pajak akan digunakan oleh
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pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk

mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013).

2.1.2 Teori Kuantitas Uang

Teori kuantitas uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher mengatakan bahwa

pada hakikatnya berpendapat bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar akan

menimbulkan perubahan yang sama cepatnya ke atas harga-harga. Perubahan ini

maksudnya jika uang beredar bertambah sebanyak 5%, maka tingkat harga-harga

juga akan bertambah sebanyak 5% atau sebaliknya. Pandangan teori kuantitas

yang demikian timbul sebagai akibat dari 2 permisalan penting teori itu mengenai

kenyataan yang wujud dalam perekonomian. Berdasarkan teori ini, jumlah uang

yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara

pertumbuhan jumlah yang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi.

Secara umum, teori kuantitas uang menggambarkan pengaruh jumlah uang

beredar terhadap perekonomian (Dewi, 2011).

2.1.3 Teori Paritas Daya Beli

Jeff Madura (2000) menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari

waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar 2 negara, akibatnya daya

beli konsumen beli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka

untuk produk luar negeri. Sehingga jatuhnya daya beli domestik pada suatu mat

uang (meningkatnya tingkat harga domestik atau meningkatnya inflasi) akan

diikuti oleh depresiasi pada mata uang negara tersebut di pasar uang luar negeri.

Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daya beli domestik mengalami
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kenaikan (tingkat inflasi turun/terjadi deflasi) maka akan diikuti pula oleh

apresiasi pada mata uangnya (Dewi, 2011).

2.2 Tax Amnesty

Pengampunan pajak (Tax Amnesty) (Hutagaol, 2007) merupakan kebijakan

pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang

seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang

bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi

Wajib Pajak yang tidak patuh (tax evaders) menjadi Wajib Pajak yang patuh

(honest taxpayers) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan

sukarela Wajib Pajak (taxpayer’s voluntarily compliance) dimasa yang akan

datang. Tax amnesty berasal dari kata “amnesty” yang berarti memaafkan atau

mengampunkan (forgiveness). Tax amnesty dapat dibedakan atas beberapa jenis

yaitu filling amnesty, record-keeping amnesty, revision amnesty, investigation

amnesty, dan prosecution amnesty. Selain itu, tax amnesty dapat diberikan sekali

saja (one-shot amnesty atau permanent amnesty) atau lebih dari satu kali

(intermittent amnesty atau temporary amnesty).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan 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. Tarif dan cara menghitung uang

tebusannya yaitu:
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1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau harta yang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

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



13

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

terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret

2017.

3. Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan

Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar 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 Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam

Surat Pernyataan; atau

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

dari Rp 10.000.000.000,00 (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 Indeks Harga Konsumen

Menurut Badan Pusat Statistika (2017) indeks harga konsumen adalah indeks

yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang

dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan

indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari

waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan

(deflasi) dari barang dan jasa. Menurut Bank Indonesia (2017) indikator yang

sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen

(IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari
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paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa

dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survey Biaya Hidup (SBH) yang

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor

perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa

kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap

kota. Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7

kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption

by purpose – COICOP), yaitu:

1. Kelompok Bahan Makanan

2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau

3. Kelompok Perumahan

4. Kelompok Sandang

5. Kelompok Kesehatan

6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga

7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi

2.4 Suku Bunga

Pengertian suku bunga adalah harga dari sebuah pinjaman. Suku bunga

mencerminkan jumlah yang dibayar oleh peminjam dan jumlah yang diterima

oleh pemberi pinjaman atas tabungan mereka (Mankiw, 2006). Menurut Bank

Indonesia (2017) BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan

diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank

Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada
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operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas

(liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional

kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada

perkembangan suku bunga Pasar Uang antar Bank Overnight (PUAB O/N).

Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan diikuti oleh perkembangan di

suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan

mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia

pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan

melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan

menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah

sasaran yang telah ditetapkan. Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka

operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga

kebijakan baru yaitu BI 7-Day Repo Rate, yang akan berlaku efektif sejak 19

Agustus 2016. Selain BI Rate yang digunakan saat ini, perkenalan suku bunga

kebijakan yang baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang

diterapkan. BI memperkenalkan suku bunga acuan BI baru agar suku bunga

kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil.

Instrument BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang

lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan

di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.
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2.5 Kurs

Nilai tukar merupakan perbandingan nilai atau harga antara dua mata uang yang

berbeda. Diciptakannya sistem nilai tukar ini dimaksudkan untuk mempermudah

transaksi barang dan jasa internasional (Nopirin, 2000). Nilai tukar atau kurs

adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara

asing atau perbandingan nilai tukar valuta asing antar negara (Hasibuan, 2001).

Kurs adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling

melakukan perdagangan (Mankiw, 2006). Menurut Bank Indonesia (2017) kurs

transaksi BI disajikan dalam bentuk kurs jual dan kurs beli valas terhadap rupiah,

digunakan sebagai acuan transaksi BI dengan ketiga seperti pemerintah. Titik

tengah kurs transaksi BI USD/IDR menggunakan Kurs Referensi (JISDOR). Kurs

transaksi BI diumumkan sekali setiap hari kerja. JISDOR (Jakarta Interbank Spot

Dollar Rate) merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs

transaksi USD/IDR terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia,

melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

(SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time. JISDOR dimaksudkan

untuk memberikan referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot

USD/IDR pasar valuta asing Indonesia.
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2.6 Cadangan Devisa

Cadangan devisa merupakan stok mata uang asing yang dimiliki yang sewaktu-

waktu dapat digunakan untuk transaksi atau pembayaran internasional (Nilawati,

2000). Posisi cadangan devisa suatu negara biasanya dinyatakan aman apabila

mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidak-tidaknya tiga bulan. Jika

cadangan devisa yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan untuk tiga bulan

impor, maka hal itu dianggap rawan. Tipisnya persediaan valuta asing suatu

negara dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara yang bersangkutan.

Bukan saja negara tersebut akan kesulitan mengimpor barang-barang yang

dibutuhkannya dari luar negeri, tetapi juga memerosotkan kredibilitas mata

uangnya. Kurs mata uangnya di pasar valuta asing akan mengalami depresiasi.

Apabila posisi cadangan devisa it uterus menipis dan semakin menipis, makan

dapat terjadi “serbuan” (rush) terhadap valuta asing di dalam negeri. Apabila telah

demikian keadaannya, sering terjadi pemerintah negara yang bersangkutan

akhirnya terpaksa melakukan devaluasi (Dumairy, 1997).

2.7 Inflasi

Inflasi (Karl dan Ray, 2006) adalah peningkatan harga secara keseluruhan. Inflasi

terjadi ketika banyak harga naik secara serentak. Inflasi diukur dengan

menghitung peningkatan harga rata-rata sejumlah besar barang selama beberapa

periode waktu. Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi

masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu

konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya
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ketidaklancaran distribusi barang. Menurut Badan Pusat Statistika (2016) inflasi

adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang

berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan

jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut

menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga

diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara

umum. Menurut Bank Indonesia (2017) kestabilan inflasi merupakan prasyarat

bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya

memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya

pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan

tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi

masyarakat.

1. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus

turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan

semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

2. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi

pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris

menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan

masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada

akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

3. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di

Negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak

kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.
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2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.
Nama

Peneliti Judul Variabel
Metode
Analisis Hasil Analisis

1. Harunurras
yid dan
Yovi
Noveriza
(2005)

Pengaruh
Tingkat
Bunga SBI
terhadap
Tingkat
Inflasi di
Indonesia

Variabel
bebas yang
digunkan
adalah suku
bunga SBI.
Variabel
terikat
tingkat
inflasi.

Regresi
Linier
Sederhana

Variabel tingkat
bunga SBI
memiliki pengaruh
positif dan
signifikan
terhadap tingkat
inflasi di
Indonesia.

2. Fery
Andrianus
dan
Amelia
Niko
(2006)

Analisa
Faktor-
Faktor yang
Mempengaru
hi Inflasi di
Indonesia
Periode
1997:3 –
2005:2

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
jumlah uang
beredar,
produk
domestik
bruto, nilai
tukar dan
tingkat suku
bunga.
Variabel
terikat yang
digunakan
adalah
inflasi di
Indonesia
periode
1997:3 
2005:2.

Metode
Ordinary
Least
Square
(OLS) dan
Partial
Adjustmen
t Model
(PAM)

Terdapat 2
variabel yang
mempengaruhi
inflasi, yaitu nilai
tukar dan tingkat
suku bunga. Hasil
OLS dan PAM
dapat dijelaskan
bahwa pengaruh
tingkat suku bunga
ternyata lebih
dominan terhadap
inflasi
dibandingkan
dengan nilai tukar.

3. Rahmatull
ah Rizieq
(2006)

Analisis
Faktor-
Faktor yang
Mempengaru
hi Cadangan
Devisa
Indonesia

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
pendapatan
nasional,
cadangan
devisa
tahun

Analisis
Regresi
Linier
Berganda
dan
Metode
Ordinary
Least
Square

1. Pendapatan
dan kredit
domestik
memiliki efek
negatif yang
signifikan
terhadap
cadangan
devisa.
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sebelumnya
, kredit
domestik
dan kurs
devisa.
Variabel
terikat yang
digunakan
adalah
cadangan
devisa.

(OLS) 2. Cadangan
devisa tahun
sebelumnya
dan nilai tukar
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
cadangan
devisa.

4. Murti Sari
Dewi
(2011)

Analisis
Pengaruh
Variabel
Makroekono
mi terhadap
Inflasi di
Indonesia
Sebelum dan
Sesudah
Diterapkann
ya Kebijakan
Inflation
Targeting
Framework
Periode
2002:1 
2010:12

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
jumlah uang
beredar
(M2),
pengeluaran
pemerintah
dan kurs.
Variabel
terikat yang
digunakan
adalah
inflasi.

Error
Correction
Model
(ECM)

1. Jumlah uang
beredar (M2)
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat inflasi.

2. Variabel
pengeluaran
pemerintah
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat inflasi.

3. Variabel kurs
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat inflasi.

5. Ngadiman
dan Daniel
Huslin
(2015)

Pengaruh
Sunset
Policy, Tax
Amnesty, dan
Sanksi Pajak
terhadap
Kepatuhan
Wajib Pajak
(Studi
Empiris di
Kantor
Pelayanan
Pajak
Pratama
Jakarta
Kembangan)

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
sunset
policy, tax
amnesty dan
sanksi
pajak.
Variabel
terikat yang
digunakan
adalah
kepatuhan
wajib pajak.

Analisis
regresi
linier
berganda

Sunsest policy
berpengaruh
negatif dan tidak
signifikan,
sedangkan tax
amnesty dan
sanksi pajak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak.

6. Fakhrani
Nurhayati
Syafrida

Analisis
Penerapan
Tax Amnesty

Variabel
bebas yang
digunakan

Studi
berbagai
literatur

Penerapan Tax
Amnesty di
Indonesia jika
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(2015) di Indonesia
dalam
Rangka
Meningkatka
n
Penerimaan
Negara pada
Sektor
Perpajakan

adalah
penerapan
tax amnesty.
Variabel
terikat yang
digunakan
adalah
meningkatk
an
penerimaan
negara pada
sektor
perpajakan.

yang
dikumpulk
an dari
literatur
tidak
secara
langsung

dilihat dari
pengalaman
berbagai negara
yang telah
menerapkan,
Indonesia masih
memiliki potensi
dan peluang untuk
meningkatkan
dana-dana masuk
ke Indonesia yang
cukup banyak
disimpan di luar
negeri. Kebijakan
ini memiliki
potensi yang
cukup besar
berpengaruh
positif bagi pasar
BEI, dimana akan
terjadi
penambahan
emiten baru
karena
perusahaan-
perusahaan tidak
perlu khawatir atas
permasalahan
pajak yang telah
lewat karena
merupakan salah
satu faktor yang
dianggap
memberatkan bagi
calon emiten
untuk mengubah
status perusahaan
menjadi
perusahaan
terbuka. Namun,
upaya-upaya yang
harus dilakukan
pemerintah dalam
mengoptimalkan
pajak, Indonesia
harus terlebih
dahulu melakukan
program
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sosialisasi
keseluruh lapisan
masyarakat luas
dengan strategi
yang tepat dan
terarah agar
masyarakat
mengerti tujuan
diadakannya
kebijakan
pengampunan
pajak ini.

7. Amida Tri
Septifany,
R. Rustam
Hidayat
dan Sri
Sulasmiyat
i (2015)

Analisis
Pengaruh
Inflasi,
Tingkat
Suku Bunga,
Nilai Tukar
Rupiah, dan
Cadangan
Devisa
terhadap
Penanaman
Modal Asing
di Indonesia
(Studi pada
Bank
Indonesia
Periode
Tahun 2006
– 2014)

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
inflasi,
tingkat suku
bunga, nilai
tukar rupiah
dan
cadangan
devisa.
Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
penanaman
modal asing
di
Indonesia.

Regresi
Linier
Berganda

1. Variabel suku
bunga SBI dan
cadangan
devisa
memiliki efek
positif dan
signifikan
terhadap
penanaman
modal asing di
Indonesia.

2. Variabel
inflasi dan
nilai tukar
rupiah
terhadap dolar
memiliki efek
negatif dan
berpengaruh
signifikan
terhadap
penanaman
modal asing di
Indonesia.

8. Ferry
Alberto
(2016)

Pengaruh
Kebijakan
Pengampuna
n Pajak (Tax
Amnesty)
oleh
Pemerintah
Terhadap
Potensi
Peningkatan
Penerimaan
Pajak di

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
kebijakan
pengampun
an pajak
(tax
amnesty).
Variabel
terikat yang
digunakan

Metode
analisis
data
kualitatif

Implementasi
pengampunan
pajak di Indonesia
memiliki peluang
untuk berhasil
dilaksanakan
dengan jenis
investigation
amnesty yang juga
telah sukses
diterapkan
dibeberapa negara
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Indonesia
Tahun 2015

adalah
potensi
peningkatan
penerimaan
pajak di
Indonesia
Tahun
2015.

lain. Namun,
pemerintah
bersama DPR
harus segera
menyelesaikan
RUU tersebut
serta
mensosialisasikan
peraturan kepada
masyarakat agar
dapat
meningkatkan
penerimaan pajak.

9. Putu Ade
Setiawan,
Ni Kadek
Sinarwati,
dan Gede
Adi
Yuniarta
(2017)

Pelaksanaan
Kebijakan
Pengampuna
n Pajak (Tax
Amnesty)
Berdasarkan
Undang-
Undang
Nomor 11
Tahun 2016
(Study
Kasus pada
Kantor
Pelayanan
Pajak (KPP)
Pratama
Singaraja)

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
kebijakan
pengampun
an pajak
(tax
amnesty).
Variabel
terikat yang
digunakan
adalah
wajib pajak
yang
terdaftar di
KPP
Pratama
Singaraja.

Kualitatif
dengan
mengguna
kan metode
pengumpul
an data

1. Wajib pajak
yang terdaftar
di KPP
Pratama
Singaraja yang
telah
melaksanakan
Kebijakan
Pengampunan
Pajak (Tax
Amnesty)
sebanyak 126
WP Badan dan
1.164 WPOP
terhitung
hingga periode
II.

2. Pelaksanaan
dari Kebijakan
Pengampunan
Pajak (Tax
Amnesty) dapat
diketahui
pelaksanaanny
a dari
persiapan
sebelum
kebijakan ini
resmi
dilaksanakan
serentak,
pelaksanaan
kebijakan
memiliki
petunjuk teknis
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yang tidaklah
susah dan
tidaklah rumit
bagi WP yang
melaksanakan
nya, dan KPP
Pratama
Singaraja
dalam
melaksanakan
kebijakan
mengalami
beberapa
kendala,
seperti system
jaringan
mengalami
koneksi
lambat.

10. Wendi
Asmorojati
, Nur
Diana, dan
Afifudin
(2017)

Reaksi
Investor
Terhadap
Pengumuma
n Kebijakan
Tax Amnesty
pada tanggal
1 Juli 2016
(Event Studi
pada
Perusahaan
LQ45 yang
Terdaftar di
BEI)

Variabel
bebas yang
digunakan
adalah
reaksi
investor.
Variabel
terikat yang
digunakan
adalah
pengumuma
n kebijakan
tax amnesty
pada tangal
1 Juli 2016.

Studi
peristiwa
(event
study)

Meskipun
pengumuman
kebijakan tax
amnesty pada
tanggal 1 Juli 2016
merupakan berita
baik (good news),
namun
pengumuman
tersebut tidak
memiliki
kandungan
informasi yang
berarti bagi
investor, sehingga
menyebabkan
pasar modal tidak
bereaksi.

Sumber: Data diolah
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2.9 Kerangka Pemikiran

Variabel independen yang mempengaruhi tingkat inflasi dalam penelitian ini

diduga dipengaruhi oleh tax amnesty dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor

lainnya yaitu indeks harga konsumen, suku bunga, kurs dan cadangan devisa.

Adapun model kerangka pemikiran yang dimaksud sebagaimana gambar berikut

ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Tax Amnesty

(X1)

Tingkat Inflasi

(Y)

Indeks Harga
Konsumen

(X2)

Suku Bunga

(X3)

Kurs

(X4)

Cadangan Devisa

(X5)
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2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Tingkat Inflasi

Tax amnesty diperkirakan akan menaikkan tingkat inflasi. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) mencemaskan risiko kenaikan inflasi dari kebijakan tax amnesty tersebut.

Adanya penyaluran dana-dana repatriasi akibat dari kebijakan tax amnesty.

Likuiditas yang berlebihan diperbankan dikhawatirkan akan mendorong naiknya

tingkat inflasi dan juga penyaluran kredit yang kurang berhati-hati (Kompas,

2016). Tetapi, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

mengakatan terapresiasinya rupiah imbas kepastian Undang-Undang

Pengampunan Pajak juga akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah

tangga. Bank Sentral memperkirakan inflasi hingga akhir tahun di kisaran 3,9%,

lebih optimis dari proyeksi awal 4%. Capital inflow dari tax amnesty akan

memperbaiki kinerja ekonomi melalui beberapa aspek. Yang jelas, dengan aliran

dana masuk rupiah bisa menguat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,

disamping inflasi yang rendah. Likiuditas akan lebih banyak sehingga mendorong

kredit dan investasi swasta (Katadata, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan tax amnesty berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hakekatnya implementasi tax

amnesty secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini

taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus

ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara

tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda.
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H0 : Tax amnesty tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi.

Ha : Tax amnesty berpengaruh terhadap tingkat inflasi.

2.10.2 Pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Tingkat Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistika (2017) perubahan indeks harga konsumen dari

waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan

(deflasi) dari barang dan jasa. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga

dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun

waktu tertentu. Cara mengukur inflasi menggunakan indeks harga konsumen.

Yaitu indeks harga konsumen periode t dikurangi dengan indeks harga konsumen

periode t-1 lalu dibagi dengan indeks harga konsumen periode t-1 lalu dikalikan

100% (Prasetyo, 2011). Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

mengatakan terapresiasinya rupiah imbas kepastian Undang-Undang

pengampunan pajak akan berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga.

Sebab, inflasi akan mengecil karena harga barang-barang impor menjadi lebih

murah (Katadata, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa indeks harga konsumen

sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Jadi jika indeks harga konsumen turun maka

tingkat inflasi turun, dan sebaliknya.

H1 : Indeks harga konsumen berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi.

2.10.3 Pengaruh Suku Bunga terhadap Tingkat Inflasi

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memantau penerapan program

pengampunan pajak alias tax amnesty. Jika program berjalan efektif dalam

menjaring dana repatriasi maka diyakini akan mempengaruhi suku bunga
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perbankan. Hal ini diyakini akan mempengaruhi laju inflasi. Karena otomatis suku

bunga acuan Bank Sentral dan suku bunga pasar juga bisa ikut turun, itu yang

diharapkan (Okezone, 2016). Pada penilitian yang dilakukan oleh Harunurrasyid

dan Yovi Noveriza (2005) menunjukkan bahwa selama periode 1988-2003

variabel tingkat bunga SBI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

tingkat inflasi di Indonesia. Bisa dilihat dari periode sebelum krisis (1988-1996)

dan sesudah krisis moneter (1998-2003), maka terdapat beda hasil perhitungan di

antara kedua periode tersebut. Sebelum krisis, variabel tingkat bunga SBI

berpengaruh secara negatif, namun tidak signifikan. Sebaliknya, pada masa

setelah krisis variabel tersebut berpengaruh secara positif dan signifikan. Pada

periode sesudah krisis moneter (1997-2003) tingkat bunga SBI berpengaruh

secara positif terhadap inflasi menunjukkan bahwa tingkat bunga SBI cenderung

mengikuti pergerakan tingkat inflasi. Keadaan ini mengindikasikan bahwa

kebijakan moneter yang diambil cenderung bersifat reaktif. Pada periode ini

inflasi cenderung lebih banyak disebabkan oleh faktor kenaikan biaya produksi

atau cost-push inflation. Tingkat bunga SBI berpengaruh secara negatif terhadap

inflasi pada periode sebelum krisis moneter (1988-1996) mengisyaratkan bahwa

kebijakan moneter yang diambil cenderung bersifat antisipatif. Pada periode

tersebut inflasi cenderung lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor dari sisi

permintaan atau demand pull inflation. Penelitian yang dilakukan Fery Andrianus

dan Amelia Niko (2006) didapatkan hasil bahwa pengaruh tingkat suku bunga

sangat dominan terhadap inflasi di Indonesia selama periode 1997:3-2005:2

dibandingkan dengan nilai tukar.

H2 : Suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi.
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2.10.4 Pengaruh Kurs terhadap Tingkat Inflasi

Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa peningkatan modal akibat

adanya tax amnesty juga akan memicu penguatan rupiah sehingga beban biaya

impor bahan mengecil. Terapresiasinya rupiah juga akan berdampak positif

terhadap konsumsi rumah tangga. Sebab, inflasi mengecil karena harga barang-

barang impor menjadi lebih murah. Capital inflow dari tax amnesty akan

memperbaiki kinerja ekonomi melalui beberapa aspek. Yang jelas, dengan aliran

dana masuk rupiah bisa menguat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, di

samping inflasi yang rendah (Katadata, 2016). Pada penelitian Murti Sari Dewi

(2011) menunjukkan data kurs rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap

inflasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang variabel

nilai tukar (kurs) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inflasi,

sedangan dalam jangka pendek, variabel nilai tukar (kurs) tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inflasi artinya tujuan kebijakan

Pemerintah dalam menerapkan ITF untuk menstabilkan harga dalam jangka

panjang.

H3 : Kurs berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi.

2.10.5 Pengaruh Cadangan Devisa terhadap Tingkat Inflasi

Menurut ekonom Bank Permata, Josua Pardede (Tempo, 2017) Bank Indonesia

mencatat cadangan devisa pada Desember 2016 sebesar US$ 116,4 miliar atau

meningkat dibanding periode bulan sebelumnya, sebesarnya US$ 111,5 miliar.

Salah satu penyebab peningkatan cadangan devisa itu adalah menguatnya aliran

dana asing yang masuk ke Indonesia. Penguatan cadangan devisa itu adalah dana
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asing dari pasar keuangan bersamaan dengan masuknya dana repatriasi. Akhir

Desember 2016 merupakan batas periode II program pengampunan pajak (tax

amnesty) pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan dana hasil

repatriasi mencapai Rp 141 triliun. Dengan meningkatkan pasokan devisa, rupiah

menguat dan akan menurunkan inflasi, sumber pembiayaan anggaran pemerintah

lebih murah, dan tersedianya sumber pembiayaan untuk investasi di dalam negeri

(Abimanyu, 2011). Pada penelitian yang dilakukan oleh Amida, dkk (2015)

didapatkan hasil bahwa penanaman modal asing dapat dipengaruhi secara

signifikan oleh cadangan devisa atau dengan meningkatkan cadangan devisa maka

penanaman modal asing akan mengalami peningkatan secara nyata. Hal tersebut

berarti cadangan devisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh

calon investor asing.

H4 : Cadangan devisa berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi.



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan tujuan penelitian ini 

adalah meneliti hubungan pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel independen 

(tax amnesty, indeks harga konsumen, suku bunga, kurs dan cadangan devisa) dan 

variabel dependen (tingkat inflasi). Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu laporan yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang digunakan dapat diperoleh dari 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id, Bank Indonesia yaitu 

www.bi.go.id, Badan Pusat Statistika yaitu www.bps.go.id, serta sumber lain yang 

relevan seperti dari website berita online. 

 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah data tax amnesty dan faktor-faktor lainnya 

yaitu indeks harga konsumen, suku bunga, kurs, dan cadangan devisa di Indonesia 

pada 3 periode yaitu mulai dari Juli 2016 sampai Maret 2017. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah metode purpose judgment 

sampling, yaitu metode pemilihan sampel secara tidak acak (non-probabilitas) 

yang penentuannya berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu.Sedangkan 
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menurut waktu pengumpulan datanya adalah cross-section data yaitu data yang 

dikumpulkan pada waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan waktu itu. 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

arsip.Pengumpulan data arsip dapat berupa data primer atau data sekunder 

(Jogiyanto, 2004). Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder maka teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data di basis 

data. 

 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

 

 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah tax amnesty dan faktor-faktor lainnya yaitu indeks 

harga konsumen, suku bunga, kurs dan cadangan devisa. 

 

 

3.4.1.1 Tax Amnesty (X1) 

Tax amnesty merupakan variabel dependen atau variabel bebas dalam penelitian 

ini. Tax amnesty yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apakah tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam mengakui kekayaannya mempengaruhi tingkat 

inflasi.Apakah peraturan pemerintah yang baru menaikkan tingkat inflasi di 
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Indonesia.Periode yang digunakan adalah 3 periode yaitu mulai dari Juli 2016 

sampai Maret 2017. 

 

Tabel 3.1 Periode Pengumpulan Tax Amnesty 

 

 

Periode Pengumpulan Tax Amnesty Jangka Waktu 

Periode I Juli 2016 – September 2016 

Periode II Oktober 2016 – Desember 2016 

Periode III Januari 2017 – Maret 2017 

 

 

 

3.4.1.2 Indeks Harga Konsumen (X2) 

Indeks harga konsumenmerupakan variabel dependen atau variabel bebas dalam 

penelitian ini.Indeks harga konsumenyang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

yang ada pada Badan Pusat Statistika yang digunakan sebagai alat ukur 

inflasi.Apakah pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah yang baru indeks 

harga konsumen mampu menaikkan tingkat inflasi di Indonesia.Periode yang 

digunakan adalah 3 periode yaitu mulai dari Juli 2016 sampai Maret 2017. 
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Tabel 3.2 Periode Indeks Harga Konsumen 

Periode Indeks Harga Konsumen Jangka Waktu 

Periode I Juli 2016 – September 2016 

Periode II Oktober 2016 – Desember 2016 

Periode III Januari 2017 – Maret 2017 

 

 

 

3.4.1.3 Suku Bunga (X3) 

Suku bungamerupakan variabel dependen atau variabel bebas dalam penelitian 

ini.Suku bungayang dimaksud dalam penelitian ini adalah BI Rate yang ada pada 

Bank Indonesia yang digunakan sebagai alat kebijakan moneter.Apakah pada saat 

dikeluarkan peraturan pemerintah yang baru suku bunga mampu menaikkan 

tingkat inflasi di Indonesia.Periode yang digunakan adalah 3 periode yaitu mulai 

dari Juli 2016 sampai Maret 2017. 

 

Tabel 3.3 Periode Suku Bunga 

 

 

Periode Suku Bunga Jangka Waktu 

Periode I Juli 2016 – September 2016 

Periode II Oktober 2016 – Desember 2016 

Periode III Januari 2017 – Maret 2017 
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3.4.1.4 Kurs (X4) 

Kursmerupakan variabel dependen atau variabel bebas dalam penelitian 

ini.Kursyang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurs JISDOR (Jakarta 

Interbank Spot Dollar Rate) yang ada pada Bank Indonesia yang digunakan 

sebagai alat kebijakan moneter.Apakah pada saat dikeluarkan peraturan 

pemerintah yang baru kurs mampu menaikkan tingkat inflasi di Indonesia.Periode 

yang digunakan adalah 3 periode yaitu mulai dari Juli 2016 sampai Maret 2017. 

 

Tabel 3.4 Periode Kurs 

 

 

Periode Kurs Jangka Waktu 

Periode I Juli 2016 – September 2016 

Periode II Oktober 2016 – Desember 2016 

Periode III Januari 2017 – Maret 2017 

 

 

3.4.1.5 Cadangan Devisa (X5) 

Cadangan devisamerupakan variabel dependen atau variabel bebas dalam 

penelitian ini. Cadangan devisayang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang 

ada pada Bank Indonesia yang digunakan sebagai alat indikator moneter. Apakah 

pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah yang baru cadangan devisa mampu 

menaikkan tingkat inflasi di Indonesia. Periode yang digunakan adalah 3 periode 

yaitu mulai dari Juli 2016 sampai Maret 2017. 
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Tabel 3.5 Periode Cadangan Devisa 

 

 

Periode Cadangan Devisa Jangka Waktu 

Periode I Juli 2016 – September 2016 

Periode II Oktober 2016 – Desember 2016 

Periode III Januari 2017 – Maret 2017 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh 

variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi. 

 

 

3.4.2.1 Tingkat Inflasi (Y) 

Tingkat inflasi merupakan variabel independen atau variabel terikat dalam 

penelitian ini. Tingkat inflasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah inflasi 

yang dipengaruhi oleh tax amnestydan faktor-faktor lainnya yaitu indeks harga 

konsumen, suku bunga, kurs dan cadangan devisa. Apakah dari variabeltax 

amnesty dan faktor-faktor lainnya tersebut mempengaruhi tingkat inflasi.Periode 

yang digunakan yaitu mulai dari Juni 2016 sampai Maret 2017.Rumus yang 

digunakan adalah inflasi dengan indeks harga konsumen. Cara mengukurnya 

menggunakan (Prasetyo, 2011): 

Llt
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Keterangan: 

Llt      Laju inflasi tahun atau periode t 

IHKt Indeks Harga Konsumen periode t 

IHKt-1 Indeks Harga Konsumen periode t-1 

 

 

Tabel 3.6 Periode Tingkat Inflasi 

 

 

Periode Tingkat Inflasi Jangka Waktu 

Periode I Juli 2016 – September 2016 

Periode II Oktober 2016 – Desember 2016 

Periode III Januari 2017 – Maret 2017 

 

 

 

3.5 Metode Analisis 

 

 

 

3.5.1  Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suata data yang dilihat 

dari nilai minimum (min), nilai maksimum (max), nilai rata-rata (mean), dan 

standar deviasi mengenai variabel independen dan dependen yang dijabarkan 

dalam bentuk statistik (Ghozali, 2013). Analisis statistik deskriptif digunakan 

untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digunakan.  
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai 

baik atau tidak. Terdapat 4cara untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.  

 

 

3.5.2.1 Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas independen.Model regresi yang baik 

seharusnya tidaka terjadi korelasi di antara variabel independen.Salah satu untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas ini adalah dengan menggunakan 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance) (Ghozali, 2013). Kriteria 

pengambilan keputusan dengan nilai tolerance dan VIF adalah sebagai berikut:  

1. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, berarti terjadi multikolonieritas. 

2. Jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, berarti tidak terjadi 

multikolonieritas. 

 

 

3.5.2.2 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 

(sebelumnya).Apabila terdapat korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi, sementara model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi.Salah satu cara untuk menguji ada atau tidaknya 
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autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson.Penulis 

menggunakan uji Durbin-Watson yang mensyaratkan dL ≤ DW ≤ dU dan 4  dU 

≤ DW ≤ 4  dL untuk model yang tidak mengalami autokorelasi (Ghozali, 2013). 

 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang 

baik adalah yang tidak heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan melalui pengamatan pola pada 

grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan 

residualnya.Model regresi dikatakan tidak heteroskedastisitas ketika titik-titik data 

pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 

2013). 

 

 

3.5.2.4 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2013). Untuk menguji distribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik.  
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1. Uji yang dilakukan dengan menggunakan analisis grafik, dasar pengambilan 

keputusannya: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka pola regresi memenuhi syarat normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau garis histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka pola regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji yang dilakukan menggunakan analisis statistik yaitu uji Kolmogorov-

Smirnov yang pada prinsipnya jika probabilitasnya diatas 0,05 maka data 

berdistribusi normal, dan jika probabilitasnya dibawah 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda.Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian atas data, 

antara lain uji normalitas dan asumsi klasik. Model statistik yang dipakai adalah 

model regresi linear berganda, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengukur 

besarnya pengaruh antara beberapa variabel independen dengan variabel 

dependen.Model regresi linier bergandadapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y =                          

Keterangan: 

Y  = Tingkat Inflasi 

 = Konstanta 
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X1= Tax Amnesty 

X2 Indeks Harga Konsumen 

X3 Suku Bunga 

X4 Kurs 

X5 Cadangan Devisa 

e  = Standard error 

 

 

3.5.4 Pengujian hipotesis 

 

 

 

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (Adj.R² ) 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu.Jika nilai R mendekati nol berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.Pada penelitian ini 

menggunakan Adjusted RSquare(Adj.R
2
) dalam menjelaskan pengaruh variabel 

independennya dikarenakan terdapat lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 

2013). 

 

 

3.5.4.2 Uji Statistik F  

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-
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sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013).Kriteria 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. Ha ditolak yaitu apabila value ≥ 0,05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai 

α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk 

digunakan dalam penelitian. 

2. Ha diterima yaitu apabila value  0,05 atau bila nilai signifikansi kurang dari 

atau sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak 

(fit) untuk digunakan dalam penelitian. 

 

 

3.5.4.3 Uji Statistik t  

Uji statistik t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan (Ghozali, 2013).Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis 

dalam uji t berdasarkan pada kriteria berikut:  

1. Berdasarkan nilai thitung  dan ttabel 

a. Jika nilai thitung ≤ ttabel maka variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai thitung ≥ ttabel maka variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. Berdasarkan nilai signifikasi 

a. Jika nilai signifikasi ≤ 0,05 maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

b. Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 maka variabel independen secara individual 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tax amnesty dan faktor-

faktor lainnya memengaruhi tingkat inflasi. Populasi dalam penelitian ini adalah

data tax amnesty dan faktor-faktor lainnya di Indonesia pada 3 periode yaitu mulai

dari Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Periode yang digunakan adalah 3

periode dengan jangka waktu 1 periode adalah 3 bulan sehingga data yang

digunakan adalah 9 bulan. Periode I yaitu Juli 2016 sampai dengan September

2016, periode II yaitu Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 dan periode

III yaitu Januari 2017 sampai dengan Maret 2017. Penelitian ini menggunakan

analisis regresi linier berganda sebagai alat uji signifikan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel independen tax amnesty tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependen tingkat inflasi. Sehingga, H0 yaitu tax amnesty tidak

berpengaruh terhadap tingkat inflasi terdukung. Ha yaitu tax amnesty

berpengaruh terhadap tingkat inflasi tidak terdukung. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pada saat terjadinya pemungutan tax amnesty tidak

membuat perubahan pada tingkat inflasi.
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2. Variabel independen indeks harga konsumen berpengaruh secara signifikan

dan bertanda positif terhadap variabel dependen tingkat inflasi. Sehingga, H1

yaitu indeks harga konsumen berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi

terdukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa indeks harga konsumen membuat

perubahan pada tingkat inflasi.

3. Variabel independen suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan dan

bertanda positif terhadap variabel dependen tingkat inflasi. Sehingga, H2 yaitu

suku bunga berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi tidak terdukung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa suku bunga tidak membuat perubahan pada

tingkat inflasi.

4. Variabel independen kurs tidak berpengaruh secara signifikan dan bertanda

negatif terhadap variabel dependen tingkat inflasi. Sehingga, H3 yaitu kurs

berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi tidak terdukung. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kurs tidak membuat perubahan pada tingkat inflasi.

5. Variabel independen cadangan devisa berpengaruh secara signifikan dan

bertanda negatif terhadap variabel dependen tingkat inflasi. Sehingga, H4 yaitu

cadangan devisa berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi terdukung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa cadangan devisa membuat perubahan pada

tingkat inflasi.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tax amnesty dan faktor-faktor

lainnya seperti indeks harga konsumen, suku bunga, kurs dan cadangan devisa

sebagai variabel independennya.

2. Penelitian ini menggunakan data awal mula peraturan tax amnesty begitupun

dengan faktor-faktor lainnya yaitu periode I sampai dengan periode III yang

berlangsung sejak Juli 2016 sampai dengan Maret 2017, sehingga hanya

mampu menilai apa yang terjadi selama proses berlangsung tidak

menggambarkan keadaan yang akan datang.

5.3 Saran

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

yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari dan menambahkan variabel

independen lainnya yang mampu mempengaruhi tingkat inflasi secara lebih

tepat agar dapat menimbulkan dampak terhadap variabel dependennya.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitiannya

yaitu setelah tax amnesty selesai, sehingga bisa diketahui apakah tax amnesty

dan faktor-faktor lainnya seperti indeks harga konsumen, suku bunga, kurs

dan cadangan devisa dapat mempengaruhi tingkat inflasi secara lebih

signifikan.
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