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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak optimalnya pendapatan 

Negara, karena banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban 

pajaknya kepada Negara. Sehingga perusahaan perusahaan tersebut melakukan 

penghindaran pajak agar tidak membayar pajak lebih besar. Seperti pada 

perusahaan PT Asian Agri dan PT TMMIN yang diduga kedua perusahaan ini 

melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing. Penelitian ini 

untuk menguji pengaruh dari Beban Pajak, exchange rate, kualitas audit dan 

mekanisme bonus (bonus plan) terhadap keputusan melakukan transfer pricing 

pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji beban pajak, exchange rate, kualitas 

audit dan mekanisme bonus terhadap keputusan melakukan transfer pricing pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang  terdaftar di BEI pada tahun 2014-

2017. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil dari uji statistik menunjukkan variabel beban pajak secara signifikan 

berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing. Hal ini 

menunjukkan bahwa Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan 

untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban 

tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan 
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pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk 

meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. 

2. Hasil dari uji statistik menunjukkan variabel exchange rate secara signifikan 

berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar exchange rate atau nilai tukar mata 

uang dalam suatu perusahaan maka semakin besar perusahaan melakukan 

transfer pricing dimana hal tersebut dapat mewakili bagaimana tingkat 

kecendrungan pihak manajemen dalam memanfaatkan perbedaan nilai tukar 

mata uang yang di hadapi perusahaan dalam penggunaannya dengan 

transfer pricing.  

3. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel kualitas audit secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer 

pricing. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang di audit dengan KAP 

The big four memiliki banyak pengetahuan tentang cara mendeteksi dan 

dapat memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh 

perusahaan sehingga tidak menjamin KAP yang memiliki reputasi yang baik 

tidak akan melakukan kecurangan praktik transfer pricing.  

4. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer 

pricing. Hal ini menujukkan bahwa semakin besar mekanisme bonus dalam 

suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan 

transfer pricing karena, kompensasi bonus yang diberikan manajemen tidak 
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berdasarkan pada laba perusahaan, sehingga laba yang besar, tidak serta 

mendatangkan kompensasi bonus yang besar bagi manajemen. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanta empat tahun yakni dari 2014-2017 

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 40 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variable sangat terbatas dimana hanya 4 variabel 

independen saja yakni beban pajak, exchange rate, kualitas audit dan 

mekanisme bonus. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian selain 

perusahaan manufaktur untuk memperluas penelitian seperti perusahaan 

perdagangan, pertambangan, dan lain-lain.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunkan variabel lain selain variabel dalam 

penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan transfer 

pricing.   
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4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain untuk mengukur 

beban pajak, exchange rate, kualitas audit dan mekanisme bonus terhadap 

keputusan transfer pricing.  

 

 

 


