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BAB V 

   PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016 pada perusahaan manufaktur 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (regression logistic) dengan bukti 

empiris bahwa nilai signifikan (sig) dari variabel beban pajak adalah 

sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa pajak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (regression logistic) dengan bukti 

empiris bahwa nilai signifikan (sig) dari variabel kepemilikan asing 

adalah sebesar 0,152 lebih besar dari 0,05, ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (regression logistic) dengan bukti 

empiris bahwa nilai signifikan (sig) dari variabel ukuran perusahaan 

adalah sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan transfer pricing perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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4. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (regression logistic) dengan bukti 

empiris bahwa nilai signifikan (sig) dari variabel leverage adalah sebesar 

0,914 lebih besar dari 0,05, ini menunjukkan bahwa leverage tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada bidang pengembangan ilmu perpajakan internasional dan 

manajemen mengenai keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing.  

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian 

yang lebih berkualitas lagi dengan adanya masukan mengenai beberapa hal, 

diantaranya: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor lain yang 

mungkin berpengaruh dalam melakukan transfer pricing seperti nilai kurs, 

intangible aset dan mekanisme bonus . 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti dalam rentang waktu lebih lama, 

karen dengan periodde yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan 

hasil yang lebih baik.  

3. Proksi yang digunakan untuk pengukuran transfer pricing dalam penelitian 

ini hanya menggunakan nilai penjualan dengan pihak yang memiliki 
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hubungan istimewa. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan 

proksi transfer pricing yang lain apabila data tersedia. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan 

menambahkan jumlah sampel tidak hanya terfokus pada sektor manufaktur 

saja, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tngkat generalisasi 

yang lebih tinggi.   

 

 

 

 

 


