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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, tunneling 

incentive, bonus plan, dan exchange rate terhadap terhadap keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing Pada Perusahaan Manufaktur 

yang ada di BEI Tahun 2014-2016. Adapun kesimpulannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer 

pricing. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing dapat diterima. 

2. Tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tunneling 

incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing dapat 

diterima. 

3. Bonus plan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa bonus plan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing tidak dapat 

diterima. 

4. Exchange rate berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa exchange rate 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing dapat diterima. 
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5. Hasil uji Nagelkerke R Square diperoleh nilai R Square 0,356. Hasil ini 

berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 35,6% dari variabel  

pajak, tunneling incentive, bonus plan, dan exchange rate terhadap 

keputusan transfer pricing. Sedangkan sisanya 64,4% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing dalam transaksi 

antar wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

harus dilakukan berdasarkan prinsip kesewajaran dan kelaziman serta 

menyediakan dokumen atau informasi tambahan terkait dengan transaksi 

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan 

peraturan pemerintah. 

2. Bagi pemerintah terkait dengan peraturan transfer pricing di Indonesia 

tidak ditemukan sanksi yang tegas terkait dengan transfer pricing yang 

tidak sesuai dengan prinsip kesewajaran dan kelaziman. Oleh karena perlu 

dirumuskan sanksi untuk hal tersebut, baik sanksi administrasi maupun 

pidana perpajakan. Agar praktik transfer pricing ini tidak disalahgunakan 

untuk penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor lain serta 

menggunakan rentang waktu yang lebih lama yang mungkin berpengaruh 

terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Penelitian 

kedepannya diharapkan dapat menggunakan proksi selain ada tidaknya 

penjualan dengan pihak istimewa dalam pengukuran transfer pricing. 


