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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency teory 

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang 

saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. 

Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang 

(principal) mempekerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan 

sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. 

Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggung jawabkan 

semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, 

stakeholders, pemegang saham, dan kreditor. Hartati (2015) menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang 

menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang 

saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Kemudian 

akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan 

kepentingan perusahaan. 

Teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri 

informasi. Konflik antar kelompok atau agency conflict merupakan konflik 

yang timbul antara pemilik, dan manjer perusahaan dimana ada 

kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu dari pada tujuan 

perusahaan Mispiyanti (2015). 
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Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan 

(Colgan dalam Mispiyanti 2015), yaitu: 

1) Moral Hazard 

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar kompleksitas yang 

tinggi, dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya 

diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat 

melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar 

kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak 

dilakukan. 

2) Penahanan Laba ( Earnings Retention) 

Masalah ini berkisaran pada kecenderungan untuk melakukan 

investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui 

peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar 

kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat 

menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. 

3) Horizon Waktu 

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dengan 

nama prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang 

kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekan 

kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. 

4) Penghindaran Resiko Manajerial 

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portopolio 

yang berhubungan dengan pendapat manajerial atas kinerja yang 

dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham 
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perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. 

Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan 

berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan 

atau kegagalan. 

Dapat disimpulkan bahwa timbulnya masalah-masalah keagenan 

terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan 

namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik 

keagenan dapat merugikan pihak prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak 

terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses 

untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajeman selaku 

agen diberi wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga 

mempunyai insentif melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk 

menurunkan pajak yang harus dibayar. 

2.1.2 Transfer Pricing 

Menurut Dr. Gunadi transfer pricing adalah penentuan harga atau 

imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan 

teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu 

rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba 

artivisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea 

disuatu negara (Suandy, 2008).  

Menurut dirjen pajak transfer pricing adalah penetapan harga atas 

transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau 

penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istemawa (Transaksi 

Afiliasi). 
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Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 

Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istemewa adalah bila 

suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau 

mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. 

Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah 

suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istemewa, tampa menghiraukan apakah suatu harga 

diperhitungkan.  

Sedangkan transfer pricing dalam sistem pengendalian manajemen 

adalah  merupakan nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa 

dalam suatu transaksi dimana setidaknya salah satu dari kedua pihak yang 

terlibat adalah pusat laba. Harga semacam itu biasanya melibatkan suatu 

elemen laba karena suatu perusahaan yang independen tidak akan mentransfer 

barang dan jasa keperusahaan independen lain sebesar biaya produk atau lebih 

rendah dari itu. Oleh karena itu, unsur mekanik untuk mengalokasikan biya 

dalam sistem akuntansi biaya akan dikeluarkkan, karena biaya-biaya semacam 

ini tidak memasukkan elemen laba (Anthony dan Govindarajan, 2011: 284) 

Transfer priicng biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara 

(intermediate product) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang 

dipasok oleh divisi pembeli. Pasal 1 ayat 8 Peraturan Jendral Pajak Nomor 

PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, 

mengidentifikasi penentuan harga transfer (transfer pricing) sebagai penentu 

harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. 
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Transfer pricing terbagi dua yaitu transfer pricing antar dalam 

perusahaan dan antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa 

baik dalam suatu negara maupun di negara yang berbeda. Transfer pricing 

yang dilakukan dengan negara yang berbeda dapat menimbulkan 

permasalahan apabila digunakan untuk penghindaran pajak. Perusahaan yang 

berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan 

yang berbeda di negara yang tarif pajaknya rendah mendapat keuntungan yang 

tinggi, sehingga perusahaan yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih 

tinggi mendapat keuntungan serendah-rendahnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2013).     

Secara umum, tujuan penetapan transfer pricing adalah untuk 

mentransmisikan data keuangan di antara depertemen-depertemen atau divisi-

divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa 

satu sama lain ( Simamora dalam Mangonting, 2000). Selain tujuan tersebut, 

transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan 

memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-

keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

Dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan 

untuk meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan 

dengan risiko pengambilalihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan 

multinasional dalam ekspansi cenderung mengoperasikan usahanya secara 

desentralisi dan melaksanakan konsep cost revinue profit atau corporate 

profit center conscept, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi 

setiap divisi atau unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan (Suandy, 2008). 
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Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan 

multinasional yang menggunakan transfer pricing adalah memaksimalkan 

penghasilan dengan merelokasikan penghasilan globalnya ke negara-negara 

yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries) dan mengeser biaya 

dalam jumlah yang lebih besar ke negara-negara yang memiliki tarif pajak 

yang tinggi (high tax countries) Ginanjar (2017). 

2.1.3 Afiliasi (Hubungan Istimewa) 

Afiliasi adalah bentuk suatu hubungan antara dua atau lebih perseroan 

yang didasarkan pada kepemilikan saham voting (voting stock) dan 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan ini dinamakan 

perusahaan berafiliasi. Perseroan yang mempunyai mayoritas saham voting 

berhak melakukan kontrol terhadap perseroan lainnya yang dikenal dengan 

sebutan perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dikontrol atau yang 

memiliki sebagian kecil saham voting disebut dengan perusahaan anak 

(Judisenno dalam Hartati, 2015) 

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7) adalah sebagai berikut:  

a. Perusahaan yang melalui Suatu atau lebih perantara (intermediaries), 

mengendalikan bersama, atau dikendalikan oleh, atau dibawah 

pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding 

companies, subsidiaries dan felllow subsidiaries). 

b. Perusahaan asosiasi (associated company). 

c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
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suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh 

secara signifikan, dan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya 

dengan perusahaan pelapor). 

d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan 

kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, 

direksi dan manajer dan perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-

orang tersebut. 

e. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansional dalam hak suara 

dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang 

yang diuraikan dalam (c) atau (d) setiap orang tersebut mempunyai 

pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan-

perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang 

saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan 

pelapor (Kurniawan, 2015). 

  Pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak 

Pengahasilan No. 36 Tahun 2008 dimana hubungan istimewa dianggap ada 

apabila (a) wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak 

langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, hubungan antara wajib 

pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, 

atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir; (b) 
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wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak 

berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; 

(c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat.  

2.1.4 Pajak 

Menurut UU Perpajakan ( UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud 

dengan pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

Kemudian Prof. Dr. Adriani membahas definisi pajak sebagaimana 

yang dinyatakan sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratuaran dengan 

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara yang menyelengarakan pemerintahan.”  

Sedangkan menurut R. M Sommerfeld et al., pajak merupakan suatu 

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat 

pelanggaran hukum namun pajak wajib dilaksanakan, berdasarkan ketetapan 

yang telah ditentukan terlebih dulu, tampa mendapat imbalan yang langsung 

dan porposional, agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan 

(http://wikipedia.org). 

http://wikipedia.org/
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Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan.  

Menurut Resmi( 2014) terdapat dua fungsi pajak, yaitu : 

a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

b. Fungsi Regularend (pengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu diluar bidang keuangan. 

Peraturan pajak yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa: 

a. Transfer pricing yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip 

kewajaran ( arm’s length principle). 

b. Metodologi transfer pricing yang digunakan oleh wajib pajak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak 

dipengaruhi hubungan istimewa. 

c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah 

membayar pajak sesuai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi. 

d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, 

dalam penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang 
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melakukan transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang 

memadai untuk membuktikan bahwa transfer pricing yang dilakukan telah 

sesuai dengan arm’s length principle ( membuat TP Documentation). 

2.1.5 Tunneling Incentive 

Tunneling merupakan aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar 

perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan 

(Jonhson dalam Wafiroh dan Hapsari, 2015). Struktur Kepemilikan 

mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur 

kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai 

ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 

2000). Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan 

pemegang saham. Wafiroh dan Hapsari (2015) mengatakan bahwa Tunneling 

dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahan kepada perusahaan 

yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah 

dibandangkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi atau jabatan 

pekerjaannya meskipun tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam 

menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang 

memiliki hubungan dengan manajer ( pihak terafiliasi). 

 Menurut Yuniasih (2012) tunneling dapat dilakukan berupa transfer ke 

perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait pembagian 

dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tesebut 

dari pada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan 

pemegang saham minoritas lainnya. Selain itu Marfuah dan Azizah (2014) 

mengidentifikasi dua kemungkinan cara yang dapat dilakukan pemegang 

saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol dari 

kebijakan perusahaan yaitu melalui kebijakan operasi perusahaan dan 

kebijakan kontraktual dengan pihak lain. Bentuk-bentuk manfaat privat yang 

diperoleh melalui kebijakan operasi perusahaan antara lain gaji dan tunjangan 

tinggi, bonus dan kompensasi besar, serta dividen. Sedangkan cara untuk 

memperoleh manfaat melalui kebijakan kontraktual antara lain dilakukan 

melalui tunneling. 

 

2.1.6 Bonus Plan 

 Bonus Plan adalah komponen perhitungan besarnya jumlah bonus 

yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui 

rapat umum pemegang saham kepada anggota direksi yang dianggap 

mempunyai kinerja baik (Suryatiningsih, 2009). Mekanisme bonus dapat 

diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi 

perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan. Prestasi kerja tersebut dapat dinilai 

dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan 

secara objektif (Irpan, 2010).  

Mengingat bahwa pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, 

maka adalah logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan 

memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus yang mereka terima. Jika 

perusahaan memiliki kompensasi (bonus sceme), maka manajer akan 

cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk 
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memaksimalkan bonus yang mereka terima (Pujianingsih, 2011). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa bonus plan merupakan salah satu strategi atau motif 

perhitungan dalam akuntansi yang tujuannnya adalah untuk memaksimalkan 

penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara 

meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. 

 

2.1.7 Exchange Rate 

Exchange rate atau nilai tukar (atau yang lebih dikenal sebagai kurs) 

adalah nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dimasa 

mendatang, antara dua uang yang berbeda. Nilai tukar kurs merupakan selisih 

tukar nilai sebuah mata uang dari suatu negara dengan mata uang negara lain. 

Kurs sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena pada 

saat transaksi pada perdagangan internasional terjadilah proses nilai tukar 

kurs. Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa exchange rate memiliki 

dua efek akuntansi, yaitu pada proses memasukkan transaksi yang 

menggunakan mata uang asing dan pada pengungkapan laba rugi perusahaan 

secara keseluruhan. 

Dalam pembahasan nilai tukar juga tidak lepas dari risiko nilai tukar 

(exchange rate risk). Risiko nilai tukar merupakan suatu bentuk risiko yang 

muncul akibat dari adanya perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap 

mata uang yang lain. Perusahaan yang memiliki operasi bisnis lintas negara 

tidak dapat terhindar dari risiko ini apabila tidak menerapkan lindung nilai. 

Menurut (Chen et al., 2002) perusahaan cenderung menggunakan transfer 

pricing untuk menghindari risiko tersebut, dengan memindahkan laba ke mata 

uang yang kuat. 
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2.2 Kajian Keislaman Transfer Pricing 

2.2.1 Transfer Pricing Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dengan melihat jalannya transaksi transfer pricing secara umum, maka 

dapat disimpulkan bahwa transaksi transfer pricing dikategorikan ke dalam 

transaksi jual beli (al-bay’). Jika dicermati rukun dan syarat jual beli, maka 

transaksi transfer pricing telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga 

transaksi transfer pricing tergolong transaksi jual beli yang sah  (Achmadiyah, 

2013).  

Pada transaksi jalannya transfer pricing ada beberapa rukun yang 

harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang berakat. Dalam hai ini 

penjual dan pembeli adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. Yang 

kedua yaitu sigat (lafal ijab dan qabul). Penyerahan barang dan jasa pada 

transaksi transfer pricing dilakukan melalui pengiriman yang diawali dengan 

dokumen atau faktur pengiriman yang diawali dengan dokumen atau faktur 

pengiriman dan faktur penerimaan barag/jasa sehingga ijab qabul-nya tidak 

dengan berhadap-hadapan secara langsung, tetapi melalui dokumen 

pengiriman, ijab qabul seperti dinyatakan sah, karena memang ijab qabul 

secara berhadapan sulit untuk dilaksanakan. Rukun yang ketiga yaitu adanya 

barang yang diperjualbelikan (ma’qualaih). Salah satu syarat ma’qualaiha 

adalah suci, milik sendiri, tidak dita`likan, tidak dibatasi waktu, dapat 

diserahterimakan, dan mempunyai manfaat (Achmadiyah, 2013).   

Terkait dengan rukun diatas, maka boleh saja terjadi penjualan 

dibawah atau diatas harga pasar apabila diantara kedua belah pihak yang 

bertransaksi (penjualan dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka 



25 
 

 

 

(at-taradin), karena inti dari jual beli adalah kerelaan dari masing-masing 

pihak (Achmadiyah, 2013). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

“Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan” 

(HR. Ibnu Majah). 

Transaksi transfer pricing sendiri sah dilakukan apabila ditujukan 

untuk motif bukan pajak, yaitu untuk pengendalian manajemen, pengendalian 

pasar, dan sebagainya karena jika dilihat dari rukun dan syariat jual beli, 

transaksi transfer pricing sudah memenuhinya. Tetapi dalam penelitian ini 

digambarkan bahwa rekayasa transfer pricing dilakukan dengan cara 

mengalihkan keuntungan suatu perusahaan di negara yang bertarif pajak tinggi 

ke perusahaan cabang yang berada ditarif pajak rendah ( tax heaven) melalui 

transfer pricing salah satunya dengan melakukan penjualan dan pembelian 

dengan harga yang berbeda dari harga pasar, sehingga pajak yang akan 

dibayar menjadi berkurang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi rekayasa transfer pricing 

dalam perspektif hukum islam tergolong perbuatan zalim meskipun secara 

subtansi transaksi transfer pricing tergolong jual beli yang sah. 

2.2.2 Transaksi Rekayasa Pajak dan Transfer Pricing dalam Perspektif 

Hukum Islam 

Transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing dalam menaik- 

turunkan harga baik pada harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian 

(impor) tergolong perbuatan zalim, karena telah merugikan pemerintah. 

Dimana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang 
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diterima kecil. Dampak yang ditimbulkan dari transaksi rekayasa pajak pada 

transfer pricing memang tidak merugikan sesama pelakunya (pihak penjual 

dan pembeli), karena harga tersebut memang sudah dibicarakan dan 

disepakati oleh mereka, tetapi membawa dampak yang merugikan bagi 

pemerintah, yaitu berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak 

(Achmadiyah, 2013). 

Sebagaimana ayat Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90 yang menerankan 

tentang perintah untuk mejauh perbuatan zalim dan arogansi didalam 

kehidupan. 

                               

               

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

 

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif didalam 

al-qur’an, karena menggambarkan hubungan manusia dan sosial kaum 

mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh 

dari segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hai ini disebutkan sebagai nasehat 

illahi yang wajib dijaga oleh semua orang. Dalam ayat ini, Allah SWT 

memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan isi Al-qur’an yang 

menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, serta berbuat ihsan 

(keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara 

hak dan kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah boleh dikurangi 

disebabkan adanya kewajiaban atas mereka. 
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Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga transfer (Advance 

Pricing Agreement) diantara pihak yang terikat hubungan istimewa dengan 

tujuan mengurangi rekayasa pajak melalui transfer pricing. Harga transfer 

yang terjadi diantara pihak-pihak independen. Tujuannya untuk mengurangi 

praktek nakal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bersedia membayar 

pajak sesuai dengan kewajibannya (Achmadiyah, 2013). 

Tindakan pemerintah menetapkan harga transfer ini tidak termasuk 

penetapan harga yang zalim, tetapi termasuk al-tas’ir aljabari karena memang 

diperlukan dan sesuai dengan kondisi yang ada, demi menyelamatkan 

keuangan negara dari kerugian. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga 

diantara pihak-pihak yang terkait dalam hubungan istimewa untuk mengurangi 

terjadinya rekayasa pajak melalui transfer pricing (Achmadiyah, 2013). 

2.2.3 Tunneling Incentive dengan cara Transfer Pricing dalam Perspektif 

Hukum Islam 

 

Tunneling incentive merupakan kegiatan mengambil keputusan atau 

kebijakan oleh pemegang saham mayoritas, dimana kebijakan tersebut diambil 

guna mencapai tujuan yang menguntungkan pribadi pemilik saham mayoritas 

dengan cara mengesampingkan kepentingan pemilik saham minoriitas yang 

menimbulkan kerugian bagi pemilik saham minoritas. Keuntungan yang 

didapatkan oleh pemilik saham mayoritas dikategorikan sebagai keuntungan 

yang bhatil karena cara mendapatkannya adalah dengan cara mengorbankan 

keuntungan pemilik saham minoritas sehingga menyebabkan kerugian bagi 

pemilik saham minoritas itu sendiri.  
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Padahal Allah memerintahkan manusia untuk mencari rizki yang halal. 

Halal disini maksudnya baik cara mendapatkan maupun yang didapatkan itu 

sendiri. Allah melarang orang-orang beriman untuk mencari nafkah dengan 

cara yang bhatil, karena cara tersebut dapat merugikan orang lain, dan harta 

ataupun nafkah yang diperoleh menjadi haram. Sebagaimana firman Allah 

dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29: 

                             

                         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Makna ayat diatas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih 

khusus pada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah 

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan menggunakan, 

(dalam segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang 

bhatil, yaitu tidak dibenarkan oleh syari’at. Transaksi yang dibolehkan 

terhadap harta orang lain adalah dengan jalan perdagangan dengan asas saling 

ridha yang ikhlas. Juga dalam ini Allah melarang untuk bunuh diri, baik 

membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Allah menerangkan 

semuanya sebagai wujud kasih sayang-Nya, karena Allah itu maha pengasih 

lagi maha penyayang . 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas 

topik yang sama dengan penelitian ini, antara lain:  

a) Sundari dan Susanti (2016) meneliti tentang transfer pricing practies: 

empiral evidence from manufacturing companies in Indonesia. Variabel 

dalam penelitian ini adalah tax, foreigh ownership, bonus plan, dan debt 

convenant. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang ada di BEI tahun 2012-2014. Metode yang digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

logistik. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa tax dan foreigh 

ownership berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan transfer 

pricing. Sedangkan bonus plan dan debt convenant tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

b) Nofiastika dkk (2016) meneliti tentang pengaruh pajak, tunneling incentive 

dan good corporate governance (GCG) terhadap indikasi melakukan 

transfer pricing. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang ada di BEI tahun 2012-2014 yang berjumlah 120 dari 40 perusahaan. 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian 

ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pajak dan tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap 

indikasi melakukan transfer pricing. Sementara good corporate 

governance tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

c) Hartati dkk (2015) meneliti tentang tax minimization, tunneling incentive 

dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. Sampel dalam 
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penelitian ini adalah seluruh perusahan yang listing di BEI tahun 2012. 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi logistik dengan bantuan SPPS ver. 16. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa tax minimization, tunneling incentive, 

dan mekanisme bonus berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing. 

d) Mispiyanti (2015) meneliti tentang pengaruh pajak, tunneling incentive 

dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2013. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh 

signifikan terhadap transfer pricing. Sedangkan tunneling incentive 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.  

e) Marfuah dan Azizah (2014) meneliti tentang pengaruh pajak, tunneling 

incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang ada di BEI 

tahun 2010-2012 dengan metode purpose sampling sebagai metode 

pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan 

terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan tunneling incentive 

berpengaruh positif signifikan. Namun, exchange rate berpengaruh positif 

akan tetapi tidak signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

f) Yuniasih dkk (2012) meneliti tentang pengaruh pajak dan tunneling 

incentive pada keputusan transfer pricing. Sampel dalam penelitian ini 
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adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2008-

2010. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

logistik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan 

tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan transfer pricing.  

 Ikhtisar penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Tedahulu 

Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Batsyeba 

Sundari dan 

Yugi Susanti 

(2016) 

Transfer pricing 

practies: empiral 

evidece from 

manufacturing 

companies in 

Indonesia 

Y = Transfer Pricing 

X1 = Tax 

X2 = foreigh 

ownership 

X3 = Bonus Plan 

X4 = Debt Convenant 

Tax dan foreigh 

ownership 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

keputusan transfer 

pricing. Bonus plan 

dan debt convenant 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

transfer pricing. 

Dwi 

Nofiastika F, 

Yuniadi 

Mayowon dan 

Suartini Karjo 

(2016) 

Pengaruh pajak, 

tunneling incentive 

dan good corporate 

governance (GCG) 

terhadap indikasi 

melakukan transfer 

pricing pada 

perusahaan 

manfaktur yang 

terdaftar di BEI 

Y = Transfer Pricing 

X1 = Pajak 

X2 = Tunneling 

Incentive 

X3 = Good Corporate 

Governance 

Pajak dan tunneling 

incentive berpengaruh 

signifikan terhadap 

indikasi melakukan 

transfer pricing. 

Sementara good 

corporate governance 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

transfer pricing. 

Hartati, 

Desmiyawati, 

dan Julita 

(2015) 

Tax Minimation, 

Tunneling Incentive, 

dan mekanisme 

bonus terhadap 

keputusan transfer 

pricing seluruh 

perusahaan yang 

listing di BEI. 

Y = Transfer Pricing 

 X1 = Tax Minimation 

X2 =  Tunneling 

Incentive  

X3 = Mekanisme 

Bonus  

Tax minimation, 

tunneling incentive, 

mekanisme bonus 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

transfer pricing. 
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Mispiyanti 

(2015) 

Pengaruh pajak, 

tunneling incentive, 

mekanisme bonus 

terhadap keputusan 

transfer pricing. 

Y = Tranfer Pricing 

X1 = Pajak 

X2 = Tunneling 

Incentive 

X3 = Mekanisme 

Bonus 

Pajak, mekanisme 

bonus tidak  

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

transfer pricing 

sedangkan tunneling 

incentive berpengaruh  

signifikan terhadap 

keputusan transfer 

pricing 

Marfuah dan 

Andi Purren 

Noor 

Azizah(2014) 

Pengaruh 

pajak,Tunneling 

incentive dan 

exchange rate pada 

keputusan 

perusahaan 

melakukan transfer 

pricing. 

Y = Transfer Pricing 

X1 = Pajak 

X2 = Tunneling 

Incentive 

X3 = Exchange rate 

 

Pajak berpengaruh 

negative signifikan, 

tunneling incentive 

berpengaruh positif 

sedangkan exchange 

rate berpengaruh 

positif tetapi tidak 

signifikan terhadap 

keputusan transfer 

pricing. 

Yuniasih, 

Rasmini, dan 

Wirakusuma 

(2012) 

Pengaruh pajak dan 

tunneling incentive 

pada keputusan 

transfer pricing 

perusahaan 

manufaktur yang 

listing di BEI 

(2011). 

Y = Transfer Pricing 

X1 = Pajak 

X2 = Tunneling 

Incentive 

pajak dan tunneling 

incentive perpengaruh 

positif pada keputusan 

transfer pricing. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

 Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 
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2.5 Pengembangan Hipotesis  

2.5.1  Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah 

adanya pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan 

penghindaran pajak, yaitu dengan cara transfer pricing. Dalam kegiatan 

transfer pricing, perusahan-perusahaan multinasional dengan beberapa cabang 

diberbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara 

yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak 

rendah. 

Mangoting (2000) bahwa praktek transfer pricing sering kali 

kebanyakan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaaan multinasional untuk 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin 

besar memicu perusahaan untuk melakukan praktek transfer pricing dengan 

harapan dapat menekan laba tersebut, dalam praktik bisnis, umumnya 

pengusaha mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga 

akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna 

mengoptimalkan laba ( Yuniasih, 2012) 

Praktek transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar 

harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan 
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mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara 

yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu 

negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar 

mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif 

pajak lebih rendah (Sundari dan Susanti, 2016). Penelitian yang dilakukan 

oleh Yuniasih dkk (2012), Hartati dkk (2014) dan Nofiastika (2016) 

menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. 

Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

H1 : Diduga pajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing 

2.5.2 Pengaruh Tunneling incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Yuniasih dkk (2012) mengatakan bahwa salah satu penyebab 

munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan 

pemegang saham minoritas adalah lemahnya perlindungan hak-hak pemegang 

saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan 

tunneling yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Salah satu 

bentuk tunneling adalah peran pemegang saham pengendali dalam 

memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. 

Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti transfer pricing. 

Dengan diadakan tunneling oleh pemegang saham pengendali, maka tidak 

dilakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang 

diuntungkan (Marfuah dan Azizah 2014). 
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Transaksi pihak berelasi dapat dimafaatkan sebagai tujuan oportunitis 

oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling. Adapun 

transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang 

digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan 

melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham 

pengendali. Kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh 

kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut (Mispiyanti, 2015).  

Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi tunneling oleh pemilik 

mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. 

Yuniasih dkk (2012) juga menemukan bahwa tunneling incentive berpengaruh 

positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Hal ini 

dikarenakan transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan 

transfer kekayaan dari pada pembayaran dividen karena perusahaan yang 

terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk pemegang 

saham minoritas lainnya.   

Dapat disimpulkan bahwa para pemilik saham mayoritas akan 

melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan 

mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu caranya adalah 

dengan transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk (2012), 

hartati dkk (2015) dan Mispiyanti (2015) menunjukkan bahwa tunneling 

incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

Berdasarkan analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H2:  Diduga tunneling incentive berpengaruh pada keputusan transfer 

pricing 
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2.5.3  Pengaruh Bonus Plan Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Perusahaan biasanya menggunakan bonus untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, sehingga laba yang akan dihasilkan setiap tahunnya menjadi 

semakin tinggi. Sebagian perusahaan menggunakan bonus plan dan beberapa 

perusahaan tidak menerapkan praktek ini. Manajer perusahaan pada dasarnya 

menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, salah satu caranya dengan 

mengubah laba yang dilaporkan. Dalam bonus plan hipothesis, para manajer 

perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur 

akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke 

periode masa kini. Jika imbalan mereka bergantung kepada bonus yang 

dilaporkan pada laba bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan 

bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan laba bersih setinggi 

mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih 

kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode 

tersebut yaitu dengan cara transfer pricing. 

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 menganalisa pengaruh bonus plan terhadap transfer pricing yang 

hasilnya menunjukkan bahwa bonus plan berpengaruh positif terhadap 

transfer pricing. 

Dapat disimpulkan manajer perusahaan dengan bonus tertentu 

cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. 

Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang 
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akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direksi tidak 

menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Berdasarkan teori diatas maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Diduga bonus plan berpengaruh terhadap keputusan transfer 

pricing. 

2.5.4 Pengaruh Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Exchange rate merupakan nilai tukar antara dua mata uang. Nilai tukar 

ini dapat mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara. Exchange rate juga 

memiliki dua efek Akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang 

asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat 

mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Exchange rate yang lebih 

tinggi akan mencerminkan harga pokok domestik yang relatif lebih rendah 

dari harga pokok lain, karena dengan Dollar yang sama akan memberikan 

jumlah Rupiah yang lebih banyak (Ginting, 2013). Hal tersebut juga dapat di 

terapkan pada pendapatan, dimana naiknya nilai tukar akan mempengaruhi 

nilai suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Perusahaan yang 

menginginkan keuntungan lebih cenderung menggunakan mata uang yang 

lebih kuat untuk menyatakan pendapatannya. 

Exchange rate mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. 

Perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing untuk mengurangi 

resiko nilai tukar (exchange rate) dengan mentransfer dana ke mata uang yang 

kuat (Chan et al, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Bernard et al., (2006) 

mengidentifikasikan adanya pengaruh perubahan nilai tukar Dollar terhadap 

harga wajar (arm’s length) dan harga transfer pada perusahaan multinasional 
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di Amerika Serikat. Sebagai tanggapan terhadap penilaian mata uang Dollar, 

perusahaan afiliasi dalam negeri akan menurunkan harga berbasis dollar untuk 

pelanggan yang berbasis harga wajar. 

Untuk mengendalikan risiko dari keuntungan maupun kerugian 

transaksi perusahaan dapat menggunakan transfer pricing sebagai pagar 

pelindung untuk menghadapi perubahan nilai tukar kurs. Trasfer pricing dapat 

digunakan untuk mengurangi resiko transaksi perusahaan multinasional 

terhadap perubahan nilai tukar dengan memindahkan dana ke mata uang yang 

kuat. Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa pengaruh exchange rate 

terhadap keputusan transfer pricing perusahaan memiliki arah yang positif 

tetapi tidak signifikan, yang mengidentifikasi bahwa besar kecilnya perubahan 

nilai tukar mata uang tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

transfer pricing. 

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa exchange rate mempengaruhi 

transaksi lintas negara. Perubahaan nilai tukar akan mempengaruhi nilai suatu 

mata uang yang lain. Perubahan pada nilai tukar suatu mata uang akan 

membuat transaksi yang terjadi menguntungkan salah satu pihak yang terlibat 

dalam transaksi. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mengurangi risiko 

tersebut melalui praktek transfer pricing.  

H4 : Diduga exchange rate berpengaruh terhadap keputusan transfer 

pricing. 

 

 

 


