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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berinvestasi di pasar modal secara langsung membutuhkan nilai 

investasi yang besar dan risiko yang besar pula. Adanya perubahan harga 

saham yang cepat dan fluktuatif, maka investor harus rajin memantau kondisi 

pasar untuk memperoleh keuntungan. Selain itu investor juga dapat 

berinvestasi di bursa saham secara tidak langsung, Salah satu investasi yang 

paling banyak diminati adalah investasi di reksa dana. Hal ini terbukti dengan 

semakin meningkatnya pertumbuhan reksa dana beberapa tahun terakhir ini. 

Pada Januari tahun 2000 jumlah reksa dana hanya mencapai 94 dengan Nilai 

Aktiva Bersih (NAB) mencapai 5,5 Miliar. Namun, pada Desember tahun 2008 

jumlah reksa dana mencapai 568 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai 

73,9 Miliar. Bahkan pada awal 2014 jumlah reksa dana telah mencapai 797 

dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai 192 Miliar. 

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai 

banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. 

Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, 

tetapi pemilik modal hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. 

Selain dari itu, reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal 
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lokal untuk berivestasi di pasar modal. Reksadana dalam mewujudkan dana 

secara nasional, warga negara berkewajiban melakukan peran serta dalam 

membiayai negara dan pembangunan nasional melalui kewajiban membayar 

pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara terhadap negara. Sedangkan 

mekanisme kewajiban membayar pajak di Indonesia diatur melalui sistem 

perpajakan, khususnya dalam sistem penetapan pajak, yaitu memberikan 

kepercayaan yang besar kepada masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak. 

Peran perpajakan menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan 

masyarakat karenaakan mempengaruhi imbal hasil yang akan di dapatkannya. 

Kebijakan tersebut berupa pembebasan pajak atas bunga obligasi yang diterima 

oleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun sejak pendirian perusahaan 

atau pemberian izin usaha sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf j 

Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000. Kebijakan ini sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan industri reksadana karena pembebasan 

pajak atas bunga obligasi reksa dana akan menaikan hasil investasi yang akan 

didapatkan investor. Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan tersebut 

untuk mendorong pertumbuhan investasi reksa dana. Berbagai upaya 

dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan reksadana yaitu dengan 

adanya undang-undang pasar modal yang mengijinkan diterbitkannya 

reksadana terbuka. Sejak saat itu pertumbuhan reksadana di Indonesia semakin 

berkembang. Pemerintah juga memberi insentif perpajakan untuk mendorong 

investor masuk ke industri ini, karena dengan semakin banyak investor yang  

berinvestasi di reksadana akan mendorong perkembangan perekonomian 
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nasional 

Pertumbuhan investasi reksa dana yang semakin tumbuh dengan pesat, 

perputaran dananya yang sudah mencapai puluhan triliun sehingga pemerintah 

melihat terdapat potensial income dari industri reksa dana. Pada tahun 2008, 

pemerintah kembali mengadakan reformasi perpajakan dengan mensahkan 

Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Salah satu perubahan 

yang terdapat dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 

adalah pencabutan pembebasan pajak atas bunga obligasi yang diterima oleh 

perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun sejak pendirian perusahaan atau 

pemberian izin usaha.Alasan pencabutan pembebasan pajak atas bunga 

obligasi reksa dana sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 3 huruf j yang 

diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah agar 

terciptanya asas keadilan. Pemerintah menginginkan adanya perlakuan 

perpajakan yang sama diantara instrumen investasi lain seperti deposito dan 

tabungan. Selain itu juga, pencabutan insentif pajak penghasilan atas bunga 

obligasi yang dilakukan pemerintah agar tercipta prinsip netralitas. Artinya, 

setiap aktivitas yang menyebabkan peningkatan ekonomi atau penghasilan 

harus dikenai pajak. Hal ini bermakna pula penerapan pajak tidakboleh 

mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi, produksi dan 

investasi (Kuwat, 2005:5). 

Tujuan dari penyempurnaan Undang-undang pajak adalah dalam rangka 

ekstensifikasi dan intesifikasi pengenaan pajak yang dilakukan dengan cara 

mencari objek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan 
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mendorong pemulihan perekonomian.kebijakan pemerintah yang terkait 

dengan sektor keuangan juga harus memperhatikan faktor makro ekonomi. 

Pemerintah harus melihat dampak makro terhadap pemenuhan pembiayaan 

jangka panjang, baik untuk investasi swasta maupun pemenuhan anggaran 

negara, melalui penerbita surat utang negara. 

Penelitian ini  menganalisis kinerja pertumbuhan investasi reksa dana 

sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2008.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas ,serta untuk 

mempermudah peneliti melakukan penelitihan,maka rumusan masalah yang di 

angkat penulis adalah ; 

1. Bagaimana pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih dan perusahaan Reksadana 

Sesudah dan sebelum penerapan UU PPh No.36 Tahun 2008  

2. Apakah ada perbedaan Nilai Aktiva Bersih Reksadana sesudah dan sebelum 

penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah perubahan tarif Pajak. 

1. Mengetahui pertumbuhan Nilai aktiva bersih Reksadana Sebelum dan 

sesuadah penerapan UU PPh No.36 Tahun 2008  

2. Mengetahui  perbedaan Nilai Aktiva Bersih setelah di terapkan Undang-

undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008  
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D. Batasan Masalah

Penulisan  skripsi ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindari 

penyimpangan dari pokok masalah yang akan ditelitih maka penulis perlu 

membatasi permasalahan agar tidak terjadi meluasnya penafsiran oleh karena 

itu penulis hanya akan meneliti mengenai penerapan UU No 36 tentang pajak 

reksa dana.Dari uraian di atas  maka penulis akan membatasi masalah 

mengenai beberapa hal: 

1. Bagaimana perkembangan Nilai Aktiva Bersih reksadana setelah

penerapan pajak

2. Bagaimana perbedaan yang terjadi setelah penerapan UU no 36 pajak

reksadana

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 

bagi pihak, diantaranya : 

a. Bagi Manajer Investasi, penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah perubahan

tarif Pajak Penghasilan terhadap bungaobligasi.

b. Bagi akademisi adalah untuk dijadikan referensi kajian lebih lanjut,

menambah pengetahuan berdasarkan aplikasi langsung atas objek

penelitian pada lembaga terkait dengan harapan menambah luas

wawasan berpikir khususnya masalah pajak.

c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah wawasan

mengenai masalah pasar modal, khususnya reksa dana dan pajak


