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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka luas dan 

ekstensif saat ini, menyebabkan pula semakin diperlukan nya suatu ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transaksi 

internasional. Bersamaan dengan peningkatan beberapa tarif pajak di beberapa 

Negara, terdapat pula peningkatan cara–cara penghindaran pajak internasional 

(international tax avoidance) yang antara lain terdapatnya beberapa daerah 

didunia ini yang disebut sebagai perlindungan pajak (tax haven) yang 

menampung dana yang bergerak secara internasional (internationally mobile 

funds). Semakin pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi pada perusahaan 

multinasional akibatnya terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota 

(divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar 

transaksi bisinis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi 

atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan atas 

berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan 

transfer pricing/harga transfer (Mardiasmo,2008). 

Fenomena globalisasi secara tidak langsung telah mendorong 

merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi atau departemenisasi 

perusahaan. Lahirnya General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan 

World Trade Organisation (WTO) telah membuka jembatan pergerakan 

barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi 
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membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke 

mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. 

Perusahaan-perusahaan ini beroperasi melalui anak usaha dan cabang-

cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang 

tumbuh (Hartanti, et al 2014).  

Perusahaan Multinasional (Multinasional Corporation/ MNC) adalah 

perusahaan yang beroperasi melewati lintas batas antar negara, yang terkait 

hubungan istimewa, baik karena penyertaan modal saham, pengendalian 

manajemen atau penggunaan teknologi; dapat berupa anak perusahaan, agen, 

dan sebagainya dengan berbagai motif. Tiga motif utama berdirinya MNC 

adalah; (1) memperluas usaha dalam rangka mencari bahan baku dan menjual 

produknya keluar negeri. (2) mencari pasar dan memperluas jangkauan 

pemasaran produk yang dimiliki. (3) meminimumkan biaya (cost minimazer), 

seperti keringanan pajak, tenaga kerja yang murah, harga tanah murah, biaya 

pengolahan limbah dengan syarat ringan, dan lain sebagainya 

(www.academia.edu).  

Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung 

mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep cost 

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

menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara 

lain digunakan sistem harga transfer atau transaksi transfer pricing. Transfer 

pricing multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu  



 3 

unit hukum (entitas) atau antar entitas dalam satu kesatuan ekonomi yang 

meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara (www.academia.edu).    

Dalam melaksanakan transaksi perdagangan, perusahaan multinasional 

akan menghadapi permasalahan dimana adanya perbedaan tarif pajak disetiap 

Negara. Hal tersebut memicu perusahaan multinasional dalam memutuskan 

untuk melakukan transfer pricing. transfer pricing menyebabkan terjadinya 

masalah perekayasaan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang memiliki 

hubungan istimewa (Hartati et al, 2013). 

Indah Dewi Nurhayati (2013) mengatakan peraturan mengenai transfer 

pricing telah dibuat oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat edaran 

Direktur Jenderal Pajak No.04/PJ.7/1993 tanggal 9 maret 1993 mengenai 

metode yang dapat digunakan untuk menguji kewajaran transfer pricing, serta 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 

september 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 november 2011 tentang 

penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara 

wajib pajak dengan yang mempunyai hubungan istimewa. 

Pengertian hubungan istimewa di atur dalam undang-undang pajak 

penghasilan. Pasal 18 ayat 4 UU Nomor 36 tahun 2008, cakupan hubungan 

istimewa terjadi apabila ada penyertaan kepemilikan secara langsung maupun 

tidak langsung minimal 25% pada Wajib Pajak lainnya. Apabila entitas induk, 

entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya 

disebut juga dengan hubungan istimewa. Lebih lanjut cakupan istimewa 
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terjadi apabila beberapa perusahaan berada di bawah pengusahaan yang sama 

(entitas sepengendali) termasuk entitas induk dan entitas anak. Transaksi 

hubungan istimewa ini dapat menyebabkan perbedaan harga transfer dimana 

harga menjadi tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya. 

(Kurniawan, 2015). 

Alasan atau faktor perusahaan multinasional melakukan transfer pricing 

salah satunya adalah alasan pajak. 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 (Julaikah, 2014). 

Arus kas perusahaan multinasional maupun perusahaan manufaktur 

yang melakukan transfer pricing di dominasi dalam beberapa mata uang 

dimana setiap nilai mata uang relatif kepada nilai dollar dan mata uang lainnya 

akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Nilai tukar atau exchange rate 

yang berbeda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik transfer 

pricing pada perusahaan multinasional atau perusahaan manufaktur. 

Perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang 
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lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus 

menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan 

pembayaran juga tidak pasti karena jumlah unit valuta negara asal yang 

dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah 

walaupun pemasoknya tidak merubah harga. (Marfuah dan Andy Puren Noor 

Azizah, 2014). 

Faktor Tata kelola perusahaan atau good corporate governance 

merupakan faktor lain dari perusahaan melakukan transfer pricing. Tata kelola 

perusahaan menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, 

patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang 

dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. Unsur-unsur dari good 

corporate governance diantaranya: pemegang saham, direksi, dewan 

komisaris, manajer, karyawan, komite audit, investor, akuntan publik, kualitas 

audit (Sutedi, 2012). Pengawasan merupakan salah satu bagian dari inti tata 

kelola perusahaan, sehingga tata kelola yang baik harus sejalan dengan 

dilaksanakannya pengawasan yang baik. Peneliti memilih kualitas auditor 

eksternal perusahaan sebagai representatif fungsi pengawasan perusahaan, 

yang kemudian fungsi pengawasan tersebut peneliti jadikan sebagai variabel 

untuk mengukur seberapa berpengaruh adanya fungsi pengawasan dengan 

ketaatan perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaannya. 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau 

kesalahan yang terjadi  dan melaporkannya dalam laporan keuangan audita ( 
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Dewi dan Jati, 2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpepnting 

dalam pelaksanaanya adalah transparasi yang merupakan salah satu unsur dari 

good corporate governance. Laporan keuangan yang di audit oleh auditor 

KAP The Big Four menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga 

menampilkan nilai perusahaan yang sebebnarnya, oleh karena itu di duga 

perusahaan yang di audit oleh KAP The Big Four  (Price Water House Cooper 

– WPC., Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) 

memiliki tinglat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang di audit oleh KAP non Big Four (Anisa dan Lulus, 2012). 

Menurut Chai dan Liu (2010), jika nimnal pajak yang dibayar terlalu tinggi 

biasnya semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut 

cenderung tidak perlu melakukan manipulasi laba untuk kepentingan 

perpajakan. 

perusahaan yang melakukan transfer pricing dipengaruhi oleh 

Mekanisme Bonus (Bonus Plan), dengan mekanisme bonus ini manajer 

perusahaan cenderung lebih menyukai untuk mengunakan metode akuntansi 

yang menaikkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima. 

Berikut adalah beberapa contoh kasus transfer pricing pada pertengahan 

2007 Direktorat Jenderal Pajak membongkar kasus dugaan penggelapan pajak 

yang dilakukan PT. Asian Agri, anak perusahaan Raja Garuda Mas Group. 

Direktorat Jenderal Pajak memeriksa bahwa perusahaan itu diduga telah 

menggelapkan pajak senilai 1,34 trilliun. Manipulasi tersebut secara garis besar 
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menggunakan modus dengan skema transfer pricing, transaksi lindung nila 

(hedging) fiktif, dan pembuatan biaya fiktif (Lukluk Fuadah, 2008). 

Adapun kasus lain yang dilansir independen nasional.kontan.co.id, Selasa 

19/06/2017 adalah perusahaan raja otomotif di Indonesia yakni sidang sengketa 

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

Direktor Jenderal (Ditjen) Pajak. Sengketa pajak dengan perusahaan otomotif asal 

Jepang itu melibatkan nilai pajak yang besar dan prosesnya cukup alot. Sengketa 

dengan TMMIN ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak 

terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar 

laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor 

Corporation 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 atau ada 

koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, 

TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. (Umar Idris, 

2013). 

Hal tersebut tentu menjadikan transfer pricing sebagai hal yang sangat 

krusial untuk diteliti serta perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhinya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi noviastika, 

Yuniafi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016) mengenai pengaruh pajak, 

tunneling incentive dan good corporate governance  terhadap indikasi melakukan 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia hasilnya mengungkapkan bahwa pajak dan tunneling incentive 

berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Sementara 
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good corporate governance tidak signifikan terhadap indikasi perusahaan 

melakukan transfer pricing. 

Marfuah dan Andi Puren Noor Azizah (2013) juga meneliti bagaimana 

pengaruh pajak, tunneling incentive, dan exchange rate pada keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing, hasilnya mengungkapkan bahwa pajak 

dan tunneling incentive berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing 

dan exchange rate pada penelitian ini menunjukkan pengaruh positif namun tidak 

signifikan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Winda Hartati. dkk (2015) 

mengenai tax minimation, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap 

keputusan transfer pricing seluruh perusahaan yang listing di BEI, hasilnya 

menunjukkan bahwa tax minimation, tunneling incentive, dan mekanisme bonus 

berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

Beberapa penelitian tentang mekanisme bonus (bonus plan) telah 

dilakukan dan hasilnya menurut Gusti Ayu rai Surya Saraswati dan I Ketut 

Sujana (2017) mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan melakukan 

transfer pricing. terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang 

dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satunya dengan 

praktek transfer pricing. Palestion (2008) juga menganalisis pengaruh bonus 

terhadap manajemen laba yang hasilnya menunjukkan bonus berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. 

Dengan demikian penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Syarah Sefty Andraeni (2017) dengan perbedaan sebagai berikut : 

1. Variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya terdiri dari exchange 

rate, tunneling incentive serta mekanisme bonus yang diduga 
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mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Pada 

penelitian ini, peneliti menghilangkan variabel Tuneling Incentive karena 

sudah banyak literature serta penelitian yang mengungkap dan membahas 

hal tersebut. Dan menambah variabel beban pajak dan good corporate 

governance yang mengunakan pengukuran kualitas audit yang juga 

merupakan faktor yang memepengaruhi transfer pricing. 

2. Objek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 

2015. sedangkan pada penelitian ini peneliti mengunakan objek penelitian 

pada perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017. 

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini untuk kembali menguji pengaruh beban pajak, exchange rate, 

kualitas audit dan mekanisme bonus dengan variabel terhadap transfer pricing 

pada perusahaan manufaktur. Pemilihan perusahaan manufaktur karena 

perusahaan ini memiliki potensial tinggi dalam melakukan transfer pricing. 

Selain itu penanaman modal asing (PMA) dilakukan pada perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur dan mempunyai ikatan intern perusahaan yang 

cukup substansial dengan induk perusahaan di luar negeri (Gunadi dalam 

pramana, 2014:7). Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Beban Pajak, 

Exchange Rate, Kualitas Audit dan Mekanisme Bonus (Bonus Plan) 

terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Listing di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2017”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka perumusan masalah, 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfer pricing. 

2. Apakah pengaruh exchange rate terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfer pricing.  

3. Apakah pengaruh pengukuran kualitas audit terhadap keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing.  

4. Apakah pengaruh mekanisme bonus (bonus plan) terhadap keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing. 

5. Apakah pengaruh beban pajak, exchange rate, kualitas audit dan 

mekanisme bonus (bonus plan) terhadap keputusan perusahaan melakukan 

transfer pricing. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfer pricing. 

2. Untuk mengetahui pengaruh exchange rate terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfer pricing. 

3. Untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap 

keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan 

perusahaan melakukan transfer pricing 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh 

adalah sebagai berikut : 

a.  Bagi Peneliti 

Sebagai sarana pembelajaran untuk menambah wawasan mengenai 

analisis pengaruh beban pajak, exchange rate, kualitas audit dan 

mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer 

pricing pada perusahaan manufaktur. 

b.  Bagi Akademisi 

Sebagai bahan referensi, informasi dan pertimbangan bagi penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan Indikasi melakukan transfer Pricing. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan kepada Peneliti selanjutnya dapat menemukan variabel 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam konteks indikasi melakukan 

transfer pricing pada perusahaan manufaktur. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Bagian sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi yang 

dibahas pada proposal ini. Penelitian ini akan disusun dalam bentuk proposal yang 

akan disusun dalam bentuk proposal yang akan dibagi dalam beberapa bagian 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I :      PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah sesuai dengan latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, 

dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian variabel penelitian 

yang telah ditentukan, populasi dan sampel yang diteliti, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan pembahasan untuk tiap tiap variabel yang digunakan. 

BAB V  :  PENUTUP 

 Sebagai bab terakhir dari penelitian akan diuraikan simpulan yang 

merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. 

Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan dan saran berdasarkan hasil 

penelitian ini. 


