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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan dunia usaha bisnis saat ini, perusahaanperusahaan

nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang

kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu Negara, melainkan di beberapa

Negara. Sehingga menyebabkan perusahaan menjadikan proses produksinya

dalam departemen-departemen produksi. Dari sudut pandang perusahaan, pajak

merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan.beban

pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen

pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Transfer pricing adalah harga

yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan

multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang

dari harga pasar dan cocok antar divisinya. Transfer pricing merupakan harga

transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak

perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa

yang berlokasi di berbagai negara.(Refgia, 2017)

Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung

mengoperasikan usaha secara desentralisasi dan melaksanakan konsep cost

revenue profit dan corporate profit center concepts, yang dapat mengukur dan

menilai kinerja dan motivasi setiap divisit yang bersangkutan dalam rangka

mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain

digunakan sistem harga transfer atau transaksi transfer pricing. Transfer pricing
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multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum

(entitas) atau antar entitas dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai

wilayah kedaulatan negara.(Wfiroh, 2014).

Dengan perkembangan dunia usaha bisnis saat ini, perusahaan-perusahaan

nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang

kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu Negara, melainkan di beberapa

Negara. akan menjadi sulit apabila suatu perusahan memiliki anak perusahaan

diberbagai Negara dan itulah yang terjadi saat ini. Perusahaan ini akan sulit

menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka

pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan

sebuah kegiatan yang disebut transfer pricing dalam rangka penentuan harga

tersebut. akan menjadi sulit apabila suatu perusahan memiliki anak perusahaan

diberbagai Negara dan itulah yang terjadi saat ini. Perusahaan ini akan sulit

menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka

pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan

sebuah kegiatan yang disebut transfer pricing dalam rangka penentuan harga

tersebut.

Transfer pricing merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun

ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari transfer pricing

dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan

negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Transfer

pricing dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-
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masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara

pengekspor maupun negara pengimpor.

Kasus transfer pricing terjadi di perusahaan otomotif melakukan sidang

sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing (TMMIN) dengan

Direktor Jendral (Ditjen) Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti

TMMIN (2017). Saat ini pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor

Corparation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk.

Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9

triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun, TMMIN

harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar.

Perakitan mobil (manufacturing) Toyota Astra masih digabung dengan

bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Mobil-mobil

yang diproduksi oleh TMMIN dijual ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto

2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Sebelum dipisah

Margin laba sebelum pajak TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per

tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga

3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika

gross margin TAM digabung dengan TMMIN, tresentasenya masih sebesar 7%.

Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masing bergabung yang mencapai

14%.

Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang karna

pembayaran royalti dan pembelian barang baku yang tidak wajar. Penyebab

lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Iindonesia) dan
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TMAP (Singapura) dibawah harga pokok produksi sehingga mengurangi

peredaran usaha. Dalam pemeriksaan itu, aparat Ditjen Pajak menyoroti penjualan

mobil Toyota Fortuner Kijang Innova, dan Toyota Dyna. Pada 2008 Fortuner type

G dijual ke TAM sebesar Rp 166 juta per unit atau 4% dibawah harga pokok

produksi. Sedangkan dari TAM ke Auto 2000 sebesar Rp 252 juta atau dengan

margin keuntungan 50%. Harga ini belum merupakan harga yang berlaku kepada

konsumen.

Begitu pula dengan produk Kijang Innova G matic dijual dari TMMIN ke

TAM Rp 108 juta atau 4%-5% dibawah harga pokok. Sedangkan TAM menjual

ke Auto 2000 Rp 141 juta atau memiliki margin 30%. Harga jual yang rendah dari

TMMIN ini mengurangi penerimaan negara melalui Pajak Penjualan atas Barang

Mewah. Aparat pajak, memisahkan kedua perusahaan ini seharusnya tidak

berdampak pada berkurangnya keuntungan kotor (gross margin) maupun nett

margin. Seharusnya saling menguntungkan. Yang terjadi, perusahaan TMMIN

dibebani rugi sedangkan Perusahaan TAM untung besar. Dalam trnsaksi yang

dilakukan oleh kedua perusahaan ini terjadinya melakukan transfer pricing yang

tidak wajar.(www.kontan.co.id)

Berdasarkan uraian kasus diatas memp erlihatkan bahwa transfer pricing

merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas

dalam memperoleh laba. Hal ini diperparah dengan data yang dikeluarkan oleh

Organization for Economic and Development (OECD) bahwa 60% dari total

perdagangan dunia terindikasi melakukan praktik transfer pricing (Indah Dewi

Nurhayati, 2013:32). Hal tersebut tentu menjadikan transfer pricing sebagai hal
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yang sangat krusial untuk diteliti serta perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja

yang dapat mempengaruhinya.

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan

transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Transfer pricing

dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil

harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh

kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak

yang rendah. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan

yang baku maka pemeriksaan transfer pricing sering kali dimenangkan oleh wajib

pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin

termotivasi untuk melakukan transfer pricing (Kiswanto dan Purwaningsih,

2014).

Dengan menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan,

menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen dibawah 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. Pujiningsing (Wafiroh, 2014).

Selain alasan pajak, praktik transfer pricing pun dapat dipengaruhi oleh

alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Perusahaan di

Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. (Kiswanto

dan Purwaningsih, 2014). Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi,

pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang
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saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik

dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada

pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan.

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki

saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung

sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan

perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara

individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang

dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham

pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan

keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan

penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing. Hal ini dimungkinkan

bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya transfer pricing

yang terjadi.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik

yang sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nancy Kiswanto

(2014) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pajak, Kepemilikan Asing,

dan Ukuran Perusahan berpengaruh Terhadap Transfer Pricing. Thesa Refgia

(2017) yang menyatakan bahwa Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan,

Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive berpengaruh terhadap Transfer

Pricing. Selain itu, penelitian dari Novi Lailiyul Wafiroh (2014) yang dalam

penelitiannya menyatkan bahwa Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme

Bonus berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Penelitian terbaru dilakukan Indah
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Lestari (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan  bahwa Pajak, Tunneling

Incentive dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Dari

berbagai penelitian diatas menunjukkan hasil penlitian yang beragam antara satu

peneliti dengan peneliti lainnya, hal ini menunjukan masih kurangnya tingkat

konsistensi dari hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa Transfer pricing

dapat dipengaruhi oleh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan,dan Mekanisme

Bonus. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Nancy Kiswanto

(2014) yang meneliti Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran

Perusahaan terhadap Transfer Pricing. Dan Thesa Refgia (2015) Pengaruh Pajak,

Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling

Incentive Terhadap Transfer Pricing.Variabel Mekanisme Bonus ditambahkan

dalam penelitian ini terdapat pada penelitian Indah Lestari (2016) yang meneliti

pengaruh pengaruh pajak, tunelling incentive, dan mekanisme bonus pada

keputusan Transfer Pricing. Dan penelitian ini melakukan penggabungan antara

penelitian Nancy Kiswanto (2014) yang meneliti Pengaruh Pajak, Kepemilikan

Asing, Dan  Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing dengan penelitian

Thesa Refgia (2017) Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan,

Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing.

Penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

periode 2014-2016, karena perusahaan manufaktur yang terdapat di industri yang

mengolah bahan baku mejadi barang jadi, dalam perusahaan manufaktur akan

banyak celah untuk melakukan praktik manajemen perpajakan yang berdampak
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pada Transfer Pricing. Selain itu, pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan

populasi perusahaan di sektor ini lebih banyak dibandingkan perusahaan di sektor

lain sehingga hasil yang akan didapat nanti lebih mencerminkan karakteristik

populasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti

terdahulu, maka peneliti ini akan mencoba kembali variabel yang sebelumnya

pernah diteliti, dan menambahkan variabel independen yaitu Mekanisme Bonus.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul : “PENGARUH

PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, UKURAN PERUSAHAAN, DAN

MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING. “(Studi

Empiris pada Perusahaan Manufaktur sektor aneka industri  yang listing di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap transfer pricing?

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing?

4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing?

1.3  Tujuan Penilitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap transfer pricing.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap transfer pricing.

4. Untuk pengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing.
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1.4  Manfaat Penelitian

1. Perusahaan, sebagai bahan referensi sebelum melakukan transfer pricing

agar nantinya dapat selaras dengan tujuan perusahaan ke arah yang lebih

baik.

2. Penelitian/pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding

studi/penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1.5  Sistematika  Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, maka sistem penulisannya akan dibagi ke

dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB  I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu,

pengembangan hipotesis, dan desain penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel,

variabel penelitian, defenisi operasional variabel, serta metode

analisis data.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dianalisis dengan menggunakan metode

penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode

penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan

pembahasan tentang hasilnya.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.


