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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tax minimization, tunneling 

incentive, mekanisme bonus dan kepemilikan Asing terhadap transfer pricing 

pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indoneseia.  

  Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel tax minimization secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan 

perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Semakin besar nilai 

effective tax rate perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang 

ditanggung oleh perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan 

kewajiban pajak perusahaan ke perusahaan relasinya yang berada di negara 

lain dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia.  

2. Variabel tunneling incentive secara signifikan berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. semakin 

besar kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing, 

maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham pengendali asing 

dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk 

kebijakan penentuan dalam melakukan transfer pricing. Hal ini dikarenakan 

perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada pemegang saham 

pengendali asing akan cenderung melakukan tunneling baik dengan 
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melakukan penjualan ke perusahaan yang masih di bawah kendalinya atau 

dengan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham non pengendali.  

3. Variabel mekanisme bonus secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Besarnya 

laba tidak membuat para direksi memutuskan untuk melakukan transfer 

pricing, karena para direksi atau manajemen perusahaan telah menetapkan 

strategi-strategi dalam mencapai target bonus yang ingin diperoleh dari 

pemilik perusahaan dengan melakukan inovasi strategi sehingga 

kemungkinan melakukan transfer pricing akan semakin kecil.  

4. Variabel kepemilikan asing secara signifikan berpengaruh terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Dengan 

demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka 

semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya 

transfer pricing yang dilakukan. 

5. Secara simultan tax minimization, tunneling incentive, mekanisme bonus 

dan kepemilikan Asing memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 

sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. 

6. Hasil uji Nagelkerke R Square 0,660 atau 66,0%. Hasil ini berarti 

menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 66,0% dari variabel tax 

minimization, tunneling incentive, mekanisme bonus dan kepemilikan Asing 

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. 
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Sedangkan sisanya 34,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan. 

Peneliti saat ini menemukan beberapa keterbatasan, antara lain :  

1. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan tidak terlalu 

detail melihat indikator yang peneliti gunakan saat ini sehingga peneliti 

cenderung menggunakan subjektivitasnya dalam menentukan informasi 

yang dibutuhkan.  

2. Pengukuran variabel transfer pricing yang digunakan hanya terbatas 

pada pengukuran yang bersifat dikotomi dengan menggunakan varibel 

dummy.  

3. Masih minimnya teori maupun sumber mengenai transfer pricing, 

tunneling incentive, dan mekanisme bonus sehingga peneliti kesulitan 

untuk memperoleh teori yang secara lengkap sebagai pendukung dalam 

penelitian.  

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian selain 

perusahaan manufaktur untuk memperluas penelitian seperti perusahaan 

perdagangan, pertambangan, dan lain-lain.  
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2. Pemerintah lebih mengetatkan dan memperjelas isi dari peraturan 

tentang transfer pricing yaitu peraturan PER32/PJ/2011 tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa 

sehingga perusahan benar-benar menerapkan kegiatan transfer pricing 

berdasarkan harga wajar. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan 

mengurangi penyalahgunaan transaksi transfer pricing, sehingga 

pendapatan pajak yang diterima negara akan lebih tinggi lagi. 

3. Pemerintah lebih mengetatkan aktivitas tunneling incentive di 

perusahaan dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang 

keterbukaan informasi keuangan. Aktivitas ini dapat merugikan negara 

apabila perusahaan terus melakungan penggeseran laba dengan transfer 

pricing. Pemerintah bisa membuat peraturan yang berkaitan dengan 

aktivitas tunneling. 

4. Penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi sebesar 66.6 

%. Oleh karena itu, ada variable lain yang mungkin mempengaruhi 

pada keputusan perusahaan untuk melakukan Transfer Pricing. Salah 

satunya adalah arm’s length, dimana arm’length merupakan prinsip 

yang mengatur kesamaan harga antara pihak-pihak yang memiliki 

hubungan istimewa dengan pihak-pihak lain yang tidak memiliki 

hubungan istimewa. 

5. Melakukan penambahan pada variabel indevenden sehingga 

pengaruhnya dapat terlihat jelas terhadap Transfer pricing, penelitian 

ini Cuma 3 variabel yang mempengaruhi 1variabel indevenden tidak 
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berpengaruh terhadap keputusan Transfer pricing yaitu ekanisme 

bonus, jadi peneliti selanjutnya bisa menambahkan seperti Debt 

Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) serta menambah 

variabel lain yang berkaitan dengan transfer pricing. 

6. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar 

mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.  

 


