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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional 

yang lingkup operasionalnya tidak hanya di negara sendiri, tetapi juga merambah 

kemanca negara.Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional salah 

satunya ialah perbedaan tarif pajak antar negara. Perbedaan tarif pajak ini 

membuat perusahaan multinasional melakukan transfer pricing dalam transaksi 

internasionalnya. 

Perusahaan multinasional berupaya untuk memperkecil maupun 

menghindari pajak tinggi juga pajak berganda. Upaya dalam memperkecil pajak 

secara internasional dilakukan dengan transfer pricing, yaitu memperbesar harga 

pembelian atau biaya (over invoice) atau memperkecil harga penjualan (under 

invoice) (IlyasdanSuhartono, 2009:93). Hal ini digunakan untuk mengalihkan 

keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban 

pada akhirnya mengurangi pendapatan (PriceWaterhouseCooper 2009 dalam 

Pramana, 2014:1). 

Terjadinya investasi antar Negara asing dapat mengakibatkan terjadinya 

cross border transaction. Cross border transaction adalah penghasilan atas 

transaksi lintas batas Negara kesepakatan jual beli barang atau jasa antar suatu 

Negara dengan wilayah Negara lain, baik antar dua Negara maupun lebih, jadi 

subyek yang melakukan transaksi lintas batas minimal adalah dua subyek hukum 

yang berbeda Negara. 
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Untuk memperkecil pajak transfer pricing sebagai transaksi antar pihak 

yang memiliki hubungan istimewa. Ketentuan mengenai transfer pricing diatur 

dalam 1). Pasal 18 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan. 

Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dapat 

mengakibatkan terjadinya pengalihan, dasar pengenaan pajak atau 2). Untuk 

merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak. 

Transfer pricing masih sangat besar dampaknya terhadap ukuran kinerja 

divisi harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya 

divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya,  laba kedua divisi tersebut 

sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh 

harga transfer. Meskipun harga transfer actual tidak mempengaruhi perusahaan 

sebagai satu kesatuan, penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi 

tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap penerimaan pajak Negara. 

Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun 

Rupiah akibat dari praktek transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut 

informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat 

adanya pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Dirjen 

Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak 

perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2010). 

Permasalahan ini menjadi isu fenomenal yang mampu mencuri perhatian 

dari seluruh kalangan, terutama bagi otoritas perpajakan. Bahkan penelitian akhir 

– akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan – perusahaan 

multinasional melihat transfer pricing sebagai suatu isu utama (Suandy 2011: 74). 
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Kemudian, (Gunadi, 2009) juga memperkirakan bahwa 60% dari wajib pajak di 

Indonesia melakukan praktik transfer pricing. Hampir semua eksportir di 

Indonesia melakukan transfer pricing sehingga kerugian negara mencapai 25% 

dari nilai ekspor (www.Ortax.org;) 

Namun praktik yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan 

multinasional sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan 

atau tidak sesuai dengan mekanisme system harga transfer yang sesungguhnya. 

Dimana perusahaan me!akukan praktik transfer pricing ini hanya untuk 

menghindari pungutan pajak dalam negeri supaya penghasilan perusahaan atau 

pemegang saham menjadi lebih tinggi. 

Seperti kasus transfer pricing antara PT Adaro Indonesia dengan anak 

perusahaanya yaitu Coaltrade services International Pte Ltd. PT Adaro indonesia 

menjual batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di 

Singapura Coaltrade Services International Pte Ltd, pada tahun 2005 dan 2006. 

Oleh Coaltrade, batubara itu dijual lagi ke pasar sesuai dengan harga pasaran. Hal 

ini dimaksudkan guna menghindari pembayaran royalti dan pajak yang 

seharusnya dibayarkan ke kas negara. Namun praktik yang dilakukan oleh 

perusahaan, khususnya perusahaan multinasional sering tidak sesuai dengan apa 

yang seharusnya mereka lakukan atau tidak sesuai dengan mekanisme system 

harga transfer yang sesungguhnya. Dimana perusahaan me!akukan praktik 

transfer  pricing ini hanya untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri supaya 

penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi. 

http://www.ortax.org/
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Praktik penghindaran pajak seperti yang dilakukan PT ADARO diatas, 

jika diteruskan terus-menerus maka akan membuat kerugian yang cukup 

signifikan bagi negara Indonesia. Apalagi, mengingat sektor pajak masih menjadi 

penyumbang mayoritas pendapatan negara. Sebanyak 70 persen sumber dana 

APBN di dapat dari pajak. Hal ini jelas menyebabkan negara menderita 

kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup banyak. Negara 

dirugikan dari aspek Pajak Penghasilan 30% dan royalti sebesar 13,5% dari selisih 

harga yang terjadi karena transfer pricing. Untuk setiap US$10 selisih harga 

dalam transfer pricing, kerugian negara tiap tahun akibat hilangnya potensi Pajak 

Penghasilan mencapai 4 triliun dengan asumsi US$1 sama dengan Rp9200. Dari 

berkurangnya pendapatan pajak itu saja, sudah akan memberikan dampak bagi 

pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, belum lagi dampak-dampak tidak 

langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan 

masyarakat, berkurangnya dana bantuan atau subsidi pemerintah. 

. Dimana perusahaan melakukan praktik transfer pricing ini hanya untuk 

menghindari pungutan pajak dalam negeri supaya penghasilan perusahaan atau 

pemegang saham menjadi lebih tinggi. Yang merujuk pada suatu tindakan yang 

dilakukan oleh suatu entitas perusahaan di satu Negara ke entitas Negara lain 

masih dalam satu grup dengan cara meminimalisasi pajak bahkan melakukan 

penghindaran pajak. (Audy Rifchita Putri, 2016) 

Menurut Pricewater house (2009) dalam Yuniasih et al., (2012), para ahli 

mengakui bahwa transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk menghindari 

pajak berganda dan juga terbuka untuk penyalahgunaan. Karena hal ini dapat 
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digunakan untuk mengalihkan keuntungan kenegara yang tarif pajaknya rendah 

dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan. 

Melalui praktik transfer pricing, tax minimization dilakukan dengan cara 

mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda. 

Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu (2010: 64), ia menemukan bahwa modus 

transfer pricing dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi 

antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk 

meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. 

Hal lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer 

pricing ialah debt covenant. Sesuai dengan the debt covenant perusahaan yang 

memiliki rasio hutang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan 

akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi. Kecenderungan 

perusahaan adalah memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang 

dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu praktek 

perubahan laba adalah dengan tranfer pricing. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qiansyah (2016) bahwa 

minimalisasi pajak tidak mempengaruhi keputusan untuk melakukan transfer 

pricing, namun tunneling insentif, skema bonus, dan perjanjian hutang telah 

dipengaruhi pada keputusan transfer pricing. Sedangkan penelitian Deni (2017) 

menunjukkan bahwa mekanisme bonus dan tax minimization berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing, 



 6 

sementar exchange rate dan multinayionality tidak mempengaruhi perusahaan 

dalam mengambil keputusan transfer pricing. 

Selanjutnya  penelitian Ria, Rita, Kharis (2017) menunjukkan bahwa debt 

covenant dan good corporate governance berpengaruh terhadap transfer pricing. 

Sedangkan untuk variabel pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus tidak 

berpengaruh terhadap transfer pricing.  

Kemudian penelitian Hartati, Desmiyawati, Julita (2014) menunjukkan 

bahwa minimalisasi pajak, tunneling insentif dan mekanisme bonus memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2014) menunjukkan bahwa Pajak, 

tunneling incentives, dan debt covenant berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan adanya 

perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya 

maka penulis termotivasi untuk mengambil sebuah judul penelitian yaitu 

“Pengaruh Tax Minimization Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan 

Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013-2015) .” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Apakah Tax minimization berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

untuk melakukan transfer pricing ? 

2. Apakah Debt Covenant berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penulisan diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tax minimization dan debt 

covenant berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer 

pricing. 
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1.4 Manfaat Penlitian  

1. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analisis laporan keuangan, 

manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana tax minimization dan 

debt covernant mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan 

melakukan transfer pricing. 

2. Manfaat Teoritis dan Akademis 

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak 

dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan 

mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing, khususnya 

perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia. Menambah referensi untuk 

penelitian di masa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN       

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga 

diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian 

ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika 

penulisan. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan 



 9 

tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang berguna 

untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta diuraikan pula 

mengenai hipotesis penelitian ini. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat 

kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


