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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing,

ukuran perusahaan dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang listing di Bursa Efek Indonesia

2012 - 2016. Kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis variabel pajak memiliki tingkat signifikan dibawah

0,05 yaitu sebesar 0,040 menunjukkan bahwa pajak berpengaruh

terhadap transfer pricing. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa

pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing dapat diterima.

2. Hasil uji hipotesis variabel kepemilikan asing memiliki tingkat

signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,021 menunjukkan bahwa

kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. Sehingga

hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh

signifikan terhadap keputusan transfer pricing dapat diterima.

3. Hasil uji hipotesis variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat

signifikan diatas 0,05 sebesar 0,140 menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Sehingga

hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap transfer pricing tidak dapat diterima.

4. Hasil uji hipotesis variabel mekanisme bonus memiliki singkat

signifikan diatas 0,05 sebesar 0,947 menunjukkan bahwa mekanisme
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bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Sehingga hipotesis

yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan

terhadap transfer pricing dapat diterima.

5. Secara simultan pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan

mekanisme bonus memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu

sebesar 0,014 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan terhadap transfer pricing.

6. Hasil uji Nagelkerke R Square diperoleh nilai R Square 0,274. Hasil ini

berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 27,4% dari

variabel pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan mekanisme

bonus terhadap transfer pricing. Sedangkan sisanya 72,6% dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis dan mengetahui intrepretasi hasil, maka

penelitian menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya 5 tahun yakni dari tahun 2012-

2016 dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 60 sampel.

2. Pemilihan indikasi hanya didasarkan pada ketersediaan informasi yang

ada pada annual report, namun kadang informasi yang disajikan

didalam annual report terlalu minim sehingga mencari informasi masih

terdapat sibjektifitas dalam menentukan nilai yang dibutuhkan.
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3. Teiri yang berkaitan dengan transfer pricing dan mekanisme bonus

masih terlalu minim, sehingga penulis masih terdapat kesulitan untuk

menemukan teori yang dapat mendukung hasil penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini periode penelitian yang digunakan relatif pendek,

untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode

penelitian agar dapat melihat kecenderungan yang akan terjadi dalam

jangka panjang.

2. Pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, menguntungkan bagi

perusahaan membayar pajak rendah karena bisa meringankan beban

pembayaran pajak oleh perusahaan dengan melakukan praktik transfer

pricing. Dan sebaliknya bagi pemerintahan merugikan karena menerima

tarif pajak yang lebih rendah dari suatu perusahaan yang melakukan

transfer pricing.

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor

aneka industri, untuk penelitian kedepannya diharapkan menggunakan

sektor objek sampel yang lebih besar dengan mengambil secara

keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI.

4. Melakukan penambahan pada variabel independen sehingga pengaruhnya

dapat terlihat jelas terhadap transfer pricing, seperti Debt Covenant dan

Good Corporate Governance (GCG) serta menambah variabel lain yang

berkaitan dengan transfer pricing.


