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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin hari perekonomian di seluruh dunia semakin berkembang dan 

tidak mengenal batas. Hal ini juga merangsang pesatnya perkembangan 

perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai 

transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan 

barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi 

diantara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota 

atau divisi tersebut dikenal dengan sebutan transfer pricing.  

Perusahaan multinasional yang melakukan transaksi transfer pricing 

didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Tujuan dilakukannya 

transfer pricing ialah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. 

Transfer pricing banyak disalahgunakan untuk penghindaran pajak  

perusahaan. Data dari tempo (30/06/10) selama tahun 2009 saja negara 

mengalami kerugian sebesar 1.300 triliun akibat praktek transfer pricing. 

Hampir semua perusahaan multinasional di Indonesia melakukan praktek 

transfer pricing. Bahkan Organization for Economic Cooperation and 

Development menyatakan 60% dari total perdagangan di dunia teridentifikasi 

melakukan transfer pricing. Dari praktek transfer pricing dan tax planning 

setiap tahunnya negara mengalami kerugian 100 triliun kehilangan 

penerimaan pajak. Itu karena dalam praktek transfer pricing perusahaan 
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berusaha menekan pajak serendahnya agar memperoleh keuntungan yang 

diinginkan (http://economy.okezone.com). 

Praktik transfer pricing telah dilakukan di beberapa perusahaan 

multinasional di seluruh dunia. Contohnya perusahaan besar Apple Inc. yang 

melakukan tindakan transfer pricing dimana Apple Inc membuat 2 anak 

perusahaan dengan nama Apple Sales Internasional dan Apple Operation 

Europe di Negara Irlandia. Namun perusahaan itu tidak memiliki kantor 

sungguhan. Apple Mendirikan anak perusahaan ini untuk memindahkan laba 

yang diperolehnya dari penjualan di Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Irlandia 

mengizinkan Apple membayar pajak sebanyak 1% dari penjulannya pada 

tahun 2003 kemudian merosot menjadi 0,005% pada tahun 2014, padahal 

sebenarnya tarif pajak Irlandia adalah sebesar 12,5%. Menurut Komisaris 

Komisi Eropa, Irlandia memberikan perlakuan pajak selektif yang ilegal 

kepada apple inc. Akibatnya Uni Eropa memintah agar Apple membayar 

kekurangan pajaknya sebesar 13 miliar euro ke Republik Irlandia 

(http://news.ddtc.co.id). 

Selain diluar negeri kasus transfer pricing juga terjadi di Indonesia 

seperti PT. Adaro Indonesia telah menggelapkan pajak dengan cara transfer 

pricing. PT. Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan 

cara menjual batu bara dengan harga di bawah harga pasar atau harga wajar 

yang telah ditetapkan, dan membeli dengan harga di atas harga pasar untuk 

memperkecil beban pajak. PT Adaro melalukan transfer pricing dengan 

perusahaan afiliasinya di Singapura (Coaltrade Internasional Pte Ltd.). Akibat 



3 
 

 

 

transfer pricing yang dilakukan oleh PT adaro pada tahun 2005-2006 lalu 

diperkirakan ada Rp. 9 triliun dari hasil penjualan yang disembunyikan. 

Sehingga kerugian negara terkait pajak dan royalti di perkirakan mencapai Rp. 

10 miliar (www.dpr.go.id). 

Adapun kasus lain yang dilakukan perusahaan raja otomotif di 

Indonesia yakni sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan  Dirjen Pajak. Sengketa dengan 

TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap 

nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan 

pajak tahun 2008 dimana saat itu pemegang saham TMMIN ialah Toyota 

Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra 

Internasional Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai 

penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun namun Dirtjen Pajak mengoreksi nilai nya 

menjadi Rp. 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp.1,5 triliun. Dengan nilai 

koreksi tersebut TMMIN seharusnya menambah pembayaran pajak sebesar 

500 miliar (https://nasional.independen.co.id). 

Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa transfer 

pricing merupakan salah satu cara yang sangat rawan untuk dijadikan jalan 

pintas dalam memperoleh laba. Isu tentang transfer pricing sudah ada sejak 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( UU PPh) 

dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang 

menangani masalah transfer pricing yaitu pasal 18. Aturan transfer pricing 

biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, 

wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk 



4 
 

 

 

melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arm’s length (harga 

wajar).  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur di Pasal 2 

ayat (2) yaitu: hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi 

karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan 

lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa 

badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh 

suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, 

biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha 

secara universal transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, 

dasar pengenaan pajak (tax base) atau biaya dari satu wajib pajak kepada 

wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah 

pajak terutang atas wajib pajak  yang mempunyai hubungan istimewa tersebut 

(Yuniasih, 2012). 

Penelitian tentang pajak yang mempengaruhi keputusan manajemen 

untuk melakukan transfer pricing sudah pernah dilakukan. Dalam 

penelitiannya Swenson menemukan bahwa harga dilaporkan pada laporan 

keuangan akan naik ketika efek gabungan dari pajak dan tarif memberikan 

dorongan bagi perusahaan untuk melakukan transfer pricing (Swenson dalam 

Pramana, 2014). Yuniasih (2012) menyimpulkan bahwa perusahaan 

multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari 

negara-negara dengan pajak tinggi ke negara yang pajak rendah. Namun, 

mitigasi pajak juga ada pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik 

antara perusahaan terkait karena perbedaan tingkat pajak. Beban pajak yang 
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semakin besar yang memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing 

dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut Wafiroh dan Hapsari 

(2015). Nofiastika et al., (2016) juga menyebutkan bahwa Pajak berpengaruh 

terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.  

Selain pajak keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing 

juga dipengaruhi oleh tunneling incentive. Tunneling incentive merupakan 

aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar perusahaan untuk 

kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan tersebut (Johnson). 

Tunneling incentive dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk 

memperoleh manfaat privat yaitu transfer sumber daya keluar dari perusahaan 

untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Akibat adanya kepemilikan 

saham ini, sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham 

mayoritas dan minoritas. Perusahaan yang memiliki kepemilikan terkosentrasi 

pada suatu pihak atau satu kepentingan cenderung akan melakukan tunneling 

didalamnya dengan cara melakukan transaksi transfer pricing dimana 

transaksi transfer pricing itu dilakukan dengan melalui penjualan antar 

perusahaan seafiliasi (Nofiastika, 2016). 

Perusahaan melakukan tunneling ini dengan tujuan untuk 

meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan tunneling kepada pihak 

yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih 

ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan 

istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan tunneling dengan tujuan untuk 

memanipulasi laba. Misalnya, perusahaan melakukan tunneling asetnya 
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kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang menyebabnya piutang 

kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa meningkat sehingga dapat 

diinterpretasikan sebagai kenaikan laba ( Marfuah, 2014).  

Tunneling juga dapat dilakukan dengan cara menjual produk 

perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer 

dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, mempertahankan 

posisi/jabatan pekerjaanya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau 

berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual asset perusahaan 

kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak 

terafiliasi). 

Beberapa penelitian tentang tunneling incentive telah dilakukan dan 

hasilnya pun menunjukkan berpengaruh positif terhadap keputusan transfer 

pricing. Marfuah (2014) menyatakan bahwa semakin meningkatnya praktek 

tunneling incentive maka perusahaan akan lebih banyak melakukan transfer 

pricing dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Mutamimah 

(2008) juga menganalisa tentang tunneling incentive dengan hasil bahwa 

tunneling lebih besar terjadi pada struktur kepemilikan terkosentrasi tinggi 

dibandingkan pada struktur terkosentrasi rendah. Dengan kata lain, tunneling 

dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dibandingkan pemegang saham 

minoritas. Mispiyanti (2015) juga menyatakan bahwa tunnneling incentive 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.  

Selanjutnya keputusan untuk melakukan transfer pricing juga 

dipengaruhi oleh bonus plan pada perusahaan. Sesuai dengan bonus plan 

hypothesis manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih 
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menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba 

periode berjalan. pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

sekarang bonus yang akan diterima. Adanya pemberian bonus kepada direksi 

atau manajemen secara tidak langsung akan memberikan motivasi untuk 

bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan bonus yang lebih lagi. Karena 

sebagai akibat dari adanya praktek transfer pricing maka tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit.  

Beberapa penelitian tentang bonus plan telah dilakukan dan hasilnya 

menurut Lo, Wong dan Firth (2010) bonus berpengaruh positif terhadap 

peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan 

laba periode sekarang salah satunya dengan praktek transfer pricing. Lubab 

(2017) juga menganalisis pengaruh bonus plan terhadap transfer pricing yang 

hasilnya menunjukkan bahwa bonus plan berpengaruh terhadap transfer 

picing. 

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing ialah exchange rate atau nilai kurs mata uang. Kurs sangat 

berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena pada saat 

transaksi pada perdagangan internasional terjadilah proses nilai tukar kurs. 

Nilai tukar kurs tersebut mengakibatkan sebuah perusahaan maupun Instansi 

lain harus menerima konsekuensi dari perubahan nilai kurs yang sangat 

fluktuatif. Dengan demikian nilai kurs akan mempengaruhi transaksi pihak 

berelasi dalam melakukan transfer pricing. Chan et al., (2002) menemukan 

bahwa perusahaan multinasional mencoba untuk mengurangi resiko nilai tukar 
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(exchange rate) mata uang asing dengan memindahkan dana kemata uang 

yang kuat melalui transfer pricing. Andreani (2017) mengatakan bahwa 

exchange rate berpengaruh positif terhadap transfer pricing. 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Marfuah 

dan Azizah (2014) tentang pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange 

rate pada keputusan transfer pricing. Dengan perbedaan dimana pada 

penelitian ini peneliti menambah satu variabel yakni bonus plan dan objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Sedangkan pada penelitian 

sebelumnya meneliti dengan tahun amatan dari 2010-2012. Motivasi peneliti 

dalam penelitian ini adalah untuk meneliti kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan transfer pricing pada perusahaan. Penelitian yang 

telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya yang belum menunjukkan hasil 

yang konsisten. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016, alasannya karena 

praktek transfer pricing ini banyak terjadi dalam perusahaan manufaktur, 

khususnya perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki anak 

perusahaan di luar negeri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali masalah ini dengan judul “ Pengaruh Pajak, 

Tunneling Incentive, Bonus Plan dan Exchange Rate terhadap Keputusan 

Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  di BEI Tahun 2014-2016)”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing? 

2. Apakah tunneling incentive perpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

untuk melakukan transfer pricing? 

3. Apakah bonus plan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing?  

4. Apakah exchange rate berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak terhadap keputusan 

transfer pricing. 

2.   Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tunneling incentive terhadap 

keputusan transfer pricing. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bonus plan terhadap 

keputusan transfer pricing. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh exchange rate terhadap 

keputusan transfer pricing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Praktis 

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analisis laporan keuangan, 

manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana pajak, 

kepemilikan asing, tunneling incentive, bonus plan, serta exchange rate 
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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 

dalam mengambil keputusan untuk melakukan transfer pricing, khususnya 

perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia dan menambah 

referensi untuk penelitian dimasa 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 perumuan 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 

tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang berguna 

untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta diuraikan 

pula mengenai hipotesis penelitian ini.  
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BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, variabel penelitian 

dan definisi operasional, jenis data sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  :  HASIL DAN ANALISIS 

  Di dalam bab ini diuraikan deskripsi dari objek penelitian, 

kemudian hasil analisis data, dan interprestasi hasil terhadap hasil 

penelitian. 

BAB V   :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat 

simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


