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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teori

11.1.1Teori Agency (Agency Theory)

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 dapat mengim-

plikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau conflict

merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana

ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan

perusahaan. Selanjutnya, Colgan (2001) menyatakan beberapa faktor yang dapat

menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu moral hazard, masalah horizon

waktu dan penghindaran risiko manajerial Moral hazard umumnya terjadi pada

perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorangmanajer melakukan

kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi

pinjaman.

II.1.2 Teori Pajak

II.I.2.1 Pengertian pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi

kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak

menurut Dr. Rachmad Soemitro dalam Waluyo (2002) menyatakan bahwa  “Pajak
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adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Definisi pajak menutut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai

berikut “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”.

II.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut golongannya, pajak terdiri dari(Mardiasmo, 2011:1) :

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib

pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain,

contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhinya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah sibjenya, dalam arti.

Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperjatikan keadaan

diri wajib pajak.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah objeknya, dalam arti tidak

memfokuskan pada diri wajib pajak.
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II.1.2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terutang

yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Beberapa

metode yang digunakan untuk mempersentasikan tarif pajak adalah (Mardiasmo,

2011 : 13) :

a. Tarif pajak statutory (statutory tax rate), yaitu tarif pajak yang ditetapkan

oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.

b. Tarif pajak rata-rata (average tax rate), yaitu rasio antara jumlah pajak

yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenan pajak (laba kena

pajak).

c. Tarif pajak marjinal (marjinal tax rate), yaitu tarif pajak yang berlaku

untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat

dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan

laba kena pajak.

d. Tarif pajak efektif (TPE), yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE

merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus

diterapkan atas dasar perencanaan pajak tertentu.

II.1.2. Ukuran Perushaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika

asset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut

dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit (Sulistiono, 2010:
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36). Perusahaanyang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut mencapaitahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus

kas perusahaan sudah bertambahdan dianggap memiliki prospek yang baik

dalam jangka waktu yang relatif lama,selain itu juga mencerminkan bahwa

perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebihmampu menghasilkan laba

dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil(Sulistiono, 2010: 53).

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran

perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan

(Sudarmaji dan Sularto, 2007). Total aset adalah segala sumber daya yang

dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan

diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang

akan datang (Nacky 2014).

II.1.3. Mekanisme Bonus

Menurut Suryatiningsih et al., 2009 dalam Winda Hartati dkk, (2015),

mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus

yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui

RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik.

Purwanti (2008) menegaskan bahwa skema bonus berdasarkan laba merupakan

cara yang paling populer dalam memberikan penghargaan kepada eksekutif

perusahaan, maka adalah logis bila manajer yang remunerasinya didasarkan

pada tingkat laba akan memanipulasi laba untuk memaksimalkan

remunerasinya serta hal tersebut  menyangkut pula.
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kesejahteraan para eksekutif di internal perusahaan. Ada dua jenis

dasar rencana kompensasi untuk memberikan reward pada kinerja manajer

yang diukur oleh angka-angka akuntansi, yaitu rencana bonus dan rencana

kinerja. Pemisahan kinerja merupakan faktor yang memotivasi rencana

kompensasi berbasis laba akuntansi. Perencanaan bonus memberikan insentif

pada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Indek kinerja dalam

kalkulasi bonus harus dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai

perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek

tindakan manajer tertentu terhadap nilai perusahan, semakin cenderung

rencana bonus berbasis laba digunakan untuk memberikan reward pada

manajer (Gayatrie, 2014).Menggunakan mekanisme bonus dalam teori

keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat

keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan

bonus yang besar.Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen

mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian

perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen

melakukan pengelolaan laba secara oportunis, maka informasi laba tersebut

dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor

(Kane dkk., 2005 dalam Wafiroh dan Hapsari, 2015:161).

II.1.3. Transfer Pricing

Menurut Gunadi (1994) transfer pricing merupakan jumlah harga atas

penyerahan (transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yangtelah

disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial.
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Dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus transfer pricing

yakni dengan merekayasa pem-bebananharga transaksi antara perusahaan-

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka

meminimalkan beban pajak yang terutang secarakeseluruhan atas grup

perusahaan (Rahayu, 2010).Transfer pricing dapat terjadi dalam satu grup

perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan

istimewa.Pengertian transfer pricing sebagai harga yang ditimbulkan akibat

penyerahan barang, jasa danharta tak berwujud, seperti yang telah

disebutkandi atas merupakan pengertian yang netral. Akantetapi, menurut

Hubert (2004), istilah transfer pricing juga sering dikonotasikan sebagai

sesuatu yang tidak baik (abuse of transfer pricing), yaitu pengalihan atas

penghasilan kena pajak (taxation income) dari suatu perusahaan multinasional

kenegara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi

total beban pajak darigrup perusahaan nasional tersebut.Beban pajak lebih

detail dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)46

tahun 2012 tentang pajak penghasilan,disebutkan bahwa pajak penghasilan

adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini

dikenakan atas laba kena pajake ntitas. Sedangkan laba kena pajak atau laba

fiscal(rugi pajak atau rugi fiskal) merupakan laba (rugi)selama satu periode

yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan

atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).Untuk menen-tukan laba

rugi pada suatu periode dapat diperoleh dari perhitungan jumlah agrega tpajak
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kini dan pajak tangguhan atau disebut dengan beban pajak (penghasilan

pajak).

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada

apabila :

1. Wajib pajak memepunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung

paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib

pajakdengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau

lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut

terakhir.

2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih

wajibpajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun

tidaklangsung.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam

garisketurunan lurus dan/atau ke samping satu derajad.

II.1.3.1 Transfer Pricing Dalam Peraturan

a. Perpajakan Indonesia

Peraturan tentang transfer pricing secara umumdiatur dalam Pasal 18

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan lebih

lanjut dan detail tentang transfer pricingtermuat dalam Peraturan Dirjen Pajak

Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32

Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam

Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yangMempunyai Hubungan

Istimewa.
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b. Pajak Dan Transfer Pricing

Meskipun dari sisi korporasi multinasional,transfer pricing merupakan alat

untuk memobilisasilaba usaha untuk tujuan usahanya, otoritas fiscal(aparat

perpajakan) selalu menginginkan transaksi yang terjadi antara divisi atau antara

perusahaandalam satu grup tetap mengacu pada harga pasarwajar dan bersifat

arm’s length.Negara berkembang,termasuk Indonesia, menyadari bahwa

korporasimultinasional dengan berbagai kelebihannya mempergunakan rekayasa

transfer pricing untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara laindengan

berbagai dalih, alasan dan justifikasi atasrekayasa tersebut. Oleh karenanya,

otoritas fiscalsecara subyektif memandang tujuan dilakukannya transfer pricing

adalah untuk menghindari pajak,maka otoritas fiskal memperhatikan dua

halprinsipil yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special

relationship) dankewajaran atau arm’s length principle.Rahayu (2010)

menyatakan bahwa karakteristik hubungan antara anak perusahaan

(subsidiarycompany) di Indonesia dengan induk perusahaan(parent company) di

luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas

terpisah(separate entity).

Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut

dapat melakukan transaksi (inter company transaction) yangdiatur sedemikian

rupa agar anak perusahaan (subsidiarycompany) diIndonesia mengalami

kerugian,sedangkan secara keseluruhan bisnisnya selain di Indonesia masih

mengalami untung sehingga dapat mengurangi beban pajak diIndonesia.Hal

tersebut didukung oleh pendapat Gusnardi(2009) yang menyatakan bahwa
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perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan

kewajiban pajak global perusahaan mereka.Kemudian menurut

Yani(2001),motivasi pajak dalam transfer pricing pada perusahaan multinasional

tersebut dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke

Negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana Negara tersebut

memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi Jacob (1996)

menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibat

kanpembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Sehingga

perusahaan multinasional memperoleh keuntungan dari pergeseran pendapatan

negara-negara dengan pajak tinggi kenegara dengan pajak rendah.Sebagaimana

dinyatakan oleh Bernard et al. (2006) bahwa harga transaksi pihak terkait dan

arm’s-length berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara

tujuan.Selain itu, Swenson (2001)menemukan bahwa tarif impor dan pajak

berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi transfer pricing.Yuniasih et

al. (2012) yang menyatakan bahwa Pajak erpengaruh positif terhadap keputusan

perusahaan untuk melakukan transfer pricing.Alasan perusahaan melakukan

transfer pricing adalah salah satunya untuk menekan beban pajak yang semakin

besar. Karena dalam praktik bisnis,umumnya pengusaha mengidentikkan

pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk

meminimalkan beban pajak tersebut.

II.1.4 Hukum Praktik Transfer Pricing dalam Islam

Dengan melihat jalannya transaksi Transfer Pricing secara umum, maka

dapat disimpulkan bahwa transaksi Transfer Pricing dikategorikan ke dalam
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transaksi jual beli (Al-bay).Jika di cermati rukun dan syarat jual beli, maka

transaksi Transfer Pricing telah memenuhi rukun dan syarat jua;l beli, sehingga

transaksi Transfer Pricing tergolong transaksi jual beli yang sah (Achmadiyah

2013). Transaksi rekayasa pajak pada Transfer Pricing dalam menaik- turunkan

harga baik harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian(impor) tergolong

perbuatan zalim. Karena telah merugikan pemerintah.Dimana pendapatan

pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Sebagaimana

ayat Al-Qur’an surah An-ahl Ayat  90 yang menerangkan tentang pemrintah untuk

menjauhi perbuatan zalim danarogansi didalam kehidupan.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa allah melarang manusia

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau

perdagangan, dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil keuntungan

hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam.

11.1.5 Penelitian Terdahu

Tabel II.1

Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Penelitian Judul Variabel Model
Analisis

Hasil

1. Nancy
Kiswanto

Pengaruh Pajak,
Kepemilikan Asing,

Variabel
Independen:

Regresi
Berganda

-Pajak
berpengaruh
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(2014) Dan
Ukuran Perusahaan
Terhadap Transfer
Pricing

Pengaruh
Pajak,
Kepemilikan
Asing, Dan
Ukuran
Perusahaan
Variabel
Dependen:
Transfer
Pricing

terhadap
transfer pricing
-Kepemilikan
Asing
berpengaruh
signifikan
terhadap
transfer pricin
-Ukuran
Perusahaan tidak
berpengaruh
signifikan
transfer pricing

2. Laksmita
Rachmah
Deant
(2015)

Pengaruh Pajak,
Intangible Assets,
Leverage,
Profitabilitas, Dan
Tunelling Incentive
Terhadap
Keputusan Transfer
Pricing

Variabel
Independen:
Pengaruh
Pajak,
Intangible
Assets,
Leverage,
Profitabilitas,
Dan Tunelling
Incentive
Variabel
Dependen:
Transfer
Pricing

Regresi
Berganda

-Pajak
Berpengaruh
signifikan
terhadap
Transfer Pricing
-intangible
Assets, Leverage
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
Transfer Pricing
-Tunelling
IncentiveTidak
Berpengaruh
Sigifikan
Terhadap
Transfer Pricing

3 Mispiyanti
(2014)

Pengaruh Pajak,
Tunneling Incentive
dan Mekanisme Bonus
Terhadap Keputusan
Transfer Pricing

Variabel
Independen:
Pengaruh
Pajak,
Tunneling
Incentive dan
Mekanisme
Bonus
Variabel

Regresi Data
Panel

- Pengaruh Pajak
Signifikan
Terhadap
Transfer Pricing
-Tunneling
Incentive tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
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Sumber:Berbagai Jurnal Terdahulu yang Dipublikasikan

Dependen:
Transfer
Pricing

Transfer Pricing
- Mekanisme
Bonus
berpengaruh
signifikan
terhadap
Transfer Pricing

4 Pengaruh Pajak,
Intangible Assets,
Leverage,
Profitabilitas, Dan
Tunelling Incentive
Terhadap
Keputusan Transfer
Pricing

Variable
Independen:
Pengaruh
Pajak,
Tunneling
Incentive Dan
Mekanisme
Bonus
Variable
Dependen:
Transfer
Pricing

Regresi Data
Panel

-pajak
berpengaruh
signifikan
terhadap
Transfer Pricing
-tunelling
incentive tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
Transfer Pricing
-mekanisme
bonus
Berpengaruh
signifikan
terhadap
Transfer Pricing

5 Syarah
Sefty
Andraeni
(2014)

Pengaruh Pajak,
Tunneling Incentive
Dan Mekanisme
Bonus Pada Keputusan
Transfer Pricing
Perusahaan

Variabel
Inependen:
Exchange
Rate,Tunneling
Incentive, Dan
Mekanisme
Bonus
Variabel
Dependen :
Transfer
Pricing

Regresi
Berganda

- Exchange
Rateberpengaruh
signifikan
terhadap
Transfer
Pricing.
-Tunneling
IncentiveTidak
Berpengaruh
Berpengaruh
terhadap
Transer Pricing
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II.1.6 Desain Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka variabael didalam penelitian ini adalah

Transfer Pricing sebagai variabel dependen pengaruh pajak, ,ukuran

perusahaan,dan mekanisme bonus sebagai variabel independen. Untuk

memudahkan dalam penelitian, dibuat suatu desain penelitian yang akan menjadi

arahan dalam mselakukan pengumpulan data serta analisinya. Desain penelitian

dalam penelitian ini dapat dilihat apada gambar berikut ini :

variabel Independen variabel Dependen

Parsial =

Simultan =

II.7 Pengembangan Hipotesis

II.7.1 Pajak dan transfer pricing

Transfer Pricing

(Y)

Pengaruh Pajak

(X1)

Ukuran Perusahaan

(X2)

Mekanisme Bonus

(X3)
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Meskipun dari sisi korporasi multinasional,transfer pricing merupakan alat

untuk memobilisasilaba usaha untuk tujuan usahanya, otoritas fiscal(aparat

perpajakan) selalu menginginkan transaksi yang terjadi antara divisi atau antara

perusahaan dalam satu grup tetap mengacu pada harga pasar wajar dan bersifat

arm’s length. Negara berkembang,termasuk Indonesia, menyadari bahwa

korporasimultinasional dengan berbagai kelebihannya mempergunakan rekayasa

transfer pricing untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain dengan

berbagai dalih, alasan dan justifikasi atas rekayasa tersebut. Oleh karenanya,

otoritas fiscal secara subyektif memandang tujuan dilakukannyatransfer pricing

adalah untuk menghindari pajak,maka otoritas fiskal memperhatikan dua hal

prinsipil yaitu afiliasi (associated enterprises) atau hubungan istimewa (special

relationship) dan kewajaran atau arm’s length principle.Rahayu (2010)

menyatakan bahwa karakteristik hubungan antara anak perusahaan

(subsidiarycompany) di Indonesia dengan induk perusahaan (parent company) di

luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah

(separate entity).Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk

perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi (inter company transaction) yang

diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan (subsidiarycompany) di Indonesia

mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnyaselain di Indonesia

masih mengalami untung sehingga dapat mengurangi beban pajak di Indonesia.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Gusnardi (2009) yang menyatakan bahwa

perusahaan multinasional melakukan transfer pricing adalah untuk meminimalkan

kewajiban pajak global perusahaan mereka. Kemudian menurut Yani (2001),
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motivasi pajak dalam transfe rpricing pada perusahaan multinasional tersebut

dilaksanakan dengan cara sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke Negara

dengan beban pajak terendah atau minimal dimana Negara tersebut memiliki grup

perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.Jacob (1996) menemukan

bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak

lebih rendah secara global pada umumnya. Sehingga perusahaan multinasional

memperoleh keuntungan dari pergeseran pendapatan negara-negara dengan pajak

tinggi ke negara dengan pajak rendah.Sebagaimana dinyatakan oleh Bernard et al.

(2006) bahwa harga transaksi pihak terkait dan arm’s-length berhubungan dengan

tingkat pajak dan tarif impornegara tujuan.Selain itu, Swenson (2001)menemukan

bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi

transfer pricing.Yuniasih et al. (2012) yang menyatakan bahwa pajak

berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer

pricing.Alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah salah satunya untuk

menekan beban pajak yang semakin besar. Karena dalam praktik bisnis, umumnya

pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan

senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Berdasarkan

rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1; DidugaPajak berpengaruh pada keputusan transfer pricing

II.7.2 Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika asset

yang dimilikinya besar.Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut

dikatakankecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit (Sulistiono, 2010: 36).
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Perusahaanyang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut mencapaitahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan

sudah bertambahdan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu

yang relatif lama,selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif

lebih stabil dan lebihmampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan

aset yang kecil(Sulistiono, 2010: 53).

Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur ukuran

perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan (Sudarmaji

dan Sularto, 2007). Total aset adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh

perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberi

manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang

(Sulistiono, 2010: 53).

H2: Diduga Ukuran Perusahaan  Berpengaruh pada Transfer Pricing

II.7.3 Mekanisme Bonus

Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing Mengingat bahwa mekanisme

bonus berdasarkan pada besarnya laba merupakan carapaling populer dalam

memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, maka adalah logis

biladireksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi

laba tersebut untuk memaksimalkan peneriman bonus dan remunerasinya.

Sebagaimana pendapat Scott(2006), motivasi bonus dapat mendorong manajer

untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang

akan datang keperiode saat ini. Hal ini didukung oleh Hartati et.al., (2015),

mekanisme bonus merupakan salahsatu strategi atau motif perhitungan dalam
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akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi

oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara

keseluruhan. Namun, sebagai akibat dari adanya praktik transfer pricing,maka

tidak menutup kemungkinan akan terjaadi kerugian pada salah satu divisi atau

subunit. Oleh karena itu, manajemen dapat memanfaatkan transfer pricing sebagai

mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus

manajemen (Chan and Lo, 2005).Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme

bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang

tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen

dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan.Dalam menjalankan tugasnya,

para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik

perusahaan guna memperoleh penghargaan.Penghargaan itu dapat berupa bonus

yang diberikan berdasarkan kinerja para direksi dalam mengelola perusahaan.Jadi

pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil

menghasilkan laba untuk divisi atau subunitnya, namun juga kepada direksi yang

bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara

keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Horngren (2008) yang menyatakan

bahwa bonus direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu

organisasi. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan,

maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan.Selanjutnya,

praktik akuntansi yang berlangsung akan berfokus pada angka-angka akuntansi

yang akan diciptakan supaya kinerjanya baik, sehingga akuntabilitas dari angka

akuntansi yang dibentuk di kesampingkan, maka praktik transfer pricing yang
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ilegal dalam akuntansi menjadi hal yang wajar. Bonus yang ada dalam suatu

perusahaan akan menciptakan insentif bagi manajemen untuk meningkatkan

present value dari penerimaan bonus mereka (Watts dan Zimmerman, 1978)

sehingga manajer akan lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba

periode berjalan. Sejalan dengan itu, Scott (2006) menyatakan bahwa motivasi

bonus dapat mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat

menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat Berdasarkan

rumusan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Diduga Mekanisme bonus berpengaruh pada keputusantransfer pricing

II.7.4Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan

harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi

2008: 12). Menurut Plasschaet, definisi transfer pricing adalah suatu rekayasa

manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba, membuat

seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara.

Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan

menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Gunadi, 1994: 9 dalam

Yuniasih 2011).Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara

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

oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-

32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (transfer pricing) sebagai
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“penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyaihubungan

istimewa” (Desriana, 2012).

Menurut Gunadi (1994) transfer pricing merupakan jumlah harga atas

penyerahan (transfer)barang atau imbalan atas penyerahan jasa yangtelah

disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Dalam

konteks praktik penghindaran pajak maka modus transfer pricing yakni dengan

merekayasa pem-bebananharga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang

mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang

terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan (Rahayu, 2010).Transfer pricing

dapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam

hubungan istimewa.Pengertian transfer pricing sebagai harga yang ditimbulkan

akibat penyerahan barang, jasa danharta tak berwujud, seperti yang telah

disebutkan di atas merupakan pengertian yang netral. Akantetapi, menurut Hubert

(2004), istilah transfer pricing juga sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang

tidak baik (abuse of transfer pricing), yaitu pengalihan atas penghasilan kena

pajak (taxation income) dari suatu perusahaan multinasional kenegara-negara

yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari

grup perusahaan nasional tersebut.

H4: Diduga Pajak, Ukuran Perusahaan, Mekanisme Berpengaruh Terhadap

Transfer Pricing


