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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Tax minimization dan Debt 

Covenant  terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Transfer pricing merupakan harga jual khusus yang dikenakan pada suatu 

barang dan saat melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dengan 

perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau bisa disebut dengan 

perusahaan afiliasi. Dimana transaksi ini dilakukan adalah untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu (Indah Lestari : 2016). 

2. Variabel Tax Minimization  menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap terjadinya transaksi transfer pricing. Karena perusahaan 

multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran 

pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif 

pajak yang rendah. Sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan 

melakukan praktik transfer pricing, maka akan semakin tinggi perusahaan 

melakukan tax minimization dan pajak yang dibayarkan akan semakin 

kecil (Winda hartati, Desmiyawat, Julita : 2014). 

3. Variabel Debt Covenant, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap terjadinya transaksi transfer pricing. Karena Semakin tinggi rasio 

hutang atau ekuitas perusahaan semakin besar pula kemungkinan bagi 
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manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. 

Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba 

dan menghindari peraturan kredit adalah dengan transfer pricing. Dalam 

debt covenant makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada 

akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka 

kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer 

perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang 

dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Ria, Rita, 

Kharis : 2017). 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Melakukan riset lebih mendalam lagi (studi kasus) tentang apa saja upaya 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing serta upaya direktorat 

Jendral Pajak dalam mengantisipasinya. 

2. Sebaiknya dalam menanamkan modal pada perusahaan 

mempertimbangkan factor tax minimzation dan debt covenant. 

3. Bagi Investor Investor sebaiknya memperhatikan kajian mengenai 

kewajiban pembayaran pajak sebuah perusahaan. Serta mengkaji lagi 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing. 

 


