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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2013-2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan

menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa ketentuan. Objek

penelitian dipilih bagi perusahaan yang mengeluarkan annual report secara

berturut-turut selama periode penelitian dalam daftar yang terdapat pada website

BEI dan website perusahaan itu sendiri. Berdasarkan metode purposive sampling

diperoleh sampel sebanyak 5 perusahaan.

4.2. Hasil Analisis

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum.

Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum

adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) adalah

hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara

standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-

rata dibagi dengan banyaknya data.

Penelitian ini dalam statistik deskriptif ditunjukkan untuk memberikan

gambaran atau deskriptif data dari variabel dependen yaitu transfer pricing serta
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variabel independen yaitu bonus plan, kepemilikan asing, exchange rate dan

kualitas audit.

Adapun deskripsi dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.1
Analisis Statistik DeskriptiF

TP INTRENDLB KA ER AUDIT
Mean 0.126524 -0.467997 0.582976 0.101766 0.933333
Maximum 0.432976 14.17598 0.714852 4.664135 1.000000
Minimum 0.000005 -54.14444 0.494999 -5.346200 0.000000
Std.Dev. 0.119026 10.76695 0.082389 1.409792 0.253708
Observations 30 30 30 30 30

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah disajikan pada

tabel 4.1 di atas variabel transfer pricing menunjukan nilai rata-rata sebesar

12.65% . Hal ini menunjukan bahwa transfer pricing pada perusahaan-perusahaan

sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2018 yang melakukan

tindakan transfer pricing rata-rata sebesar 12.65%. Hal ini dikarenakan rentang

variasi transfer pricing yang cukup tinggi yang ditunjukan dengan besarnya

selisish nilai maximum 43.29% dengan nilai minimum 0% serta std. deviation

(standar devisiasi) sebesar 11.90%.

Variabel bonus plan (INTRENDLB) memperlihatkan nilai mean rata-rata

sebesar -46.79%. Hal ini menunjukan bahwa bonus plan pada perusahaan-

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun

2013-2018 yang melakukan bonus plan rata-rata sebesar -46.79%. Hal ini

dikarenakan rentang variasi bonus plan yang cukup tinggi yang ditunjukan dengan
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besarnya selisih nilai maximum 1417.59% dengan nilai minimum sebesar -

5414.44% serta std. deviation (standar devisiasi) sebesar 1076.69%.

Variabel kepemilikan asing (KA) memiliki rata-rata sebesar 58.29%. Hal

ini menunjukan bahwa kepemilikan saham oleh pihak asing pada perusahaan

manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2018 rata-

rata sebsesar 58.29%. Hal ini menunjukan bahwa kepemilikan perusahaan

cenderung terkonsentrasi pada sebagian kecil oleh pihak asing. Selanjutnya untuk

nilai maximum sebesar 71.48%, nilai minimum sebesar 49.49% serta std.

deviation (standar devisiasi) sebesar 8.23%.

Variabel exchange rate (ER) menunjukan nilai rata-rata sebesar 10.17%.

Hal ini menunjukan bahwa exchange rate pada perusahaan-perusahaan

manufaktur  sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2018 rata-

rata sebesar 10.17 %. Hal ini dikarenakan rentang variasi exchange rate yang

cukup tinggi yang ditunjukan dengan besarnya selisih nilai maximum 466.41%

dengan nilai minimum sebesar -534.62% serta std. deviation (standar devisiasi)

sebesar 140.97%.

Variabel kualitas audit memiliki rata-rata sebesar 0.933333. Hal ini

menunjukan bahwa kualitas audit pada perusahaan-perusahaan sub sektor

otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2018 sebesar 0.933333. Hal ini

diartikan bahwa kualitas audit pada perusahaan tersebut cukup baik dikarenakan

rentang variasi kualitas audit cukup rendah dengan kecilnya selisih nilai

maximum 1.000000 dengan nilai minimum sebesar 0.000000 serta std. deviation

(standar devisiasi) sebesar 0.253708.



60

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati

normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji

Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal.

Sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

Hasil uji normalitias dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

Series: Residua ls
Sample 1 30
O bserva tions 30

Mean -2 .31e-17
Median -0 .031773
Maximum  0.293608
Min imum -0.128153
Std . Dev.  0 .114382
Skewness  1 .014230
Kurtosis  3 .226151

Jarque-Bera  5 .207245
Probab ility  0 .074005

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera pada tabel 4.2 di atas dapat diketahui

bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 5.207245 dengan nilai probabilitas

sebesar 0.074005. Karena nilai probabilitas 0.074005 > 0.05 maka dapat

dikatakan bahwa data berdistribusi normal.
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4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolonieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang

sempurna atau mendekati antar variable independen dalam model regresi. Suatu

model regresi dikatakan mengalami Multikolonieritas jika ada fungsi linear yang

sempurna pada beberapa atau semua independen variable dalam fungsi linear. Dan

hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variable.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas antara lain

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF kurang

dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniearitas(Fairuz, 2017). Hasil uji

multikolinearitas dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

INTRENDLB KA ER AUDIT
INRENDLB 1.000000 0.059744 -0.018108 -0.192732
KA 0.059744 1.000000 0.072863 -0.019834
ER -0.018108 0.072863 1.000000 -0.006265
AUDIT -0.192732 -0.019834 -0.006265 1.000000

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tabel 4.3 di atas, Dapat diketahui

bahwa tidak ada masalah Multikolonieritas, hal ini dapat dilihat dari nilai VIF

pada Centered VIF untuk ke empat variabel independen kurang dari 10.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing

variable independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual

adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute

adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual

terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05

maka tidak terkandung heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam

penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
F-statistic 1.866638 Prob. F(4,25) 0.1478
Obs*R-squared 6.899302 Prob. Chi-Square(4) 0.1413
Scaled explained SS 5.256304 Prob. Chi-Square(4) 0.2620
Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.185176 0.093910 1.971841 0.0598

INTRENDBL 0.001309 0.001097 1.192548 0.2442
KA -0.282670 0.141080 -2.003618 0.0561
ER -0.000257 0.008232 -0.031261 0.9753

AUDIT 0.077306 0.046480 1.663202 0.1088
Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas glejser pada  tabel 4.4 di atas

menunjukan bahwa nilai Obs*R-squared sebesar 6.899302 dengan nilai

probabilitas sebesar 0.1413. Karena nilai probabilitas 0.1413 > 0.05 maka dapat

disimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari observasi-

observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data

cross section). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari

autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya

autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier.

Apabila nilai probabilitas > α = 5%, berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya

bila nilai probabilitas < α = 5%, berarti terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi

menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 17.66893 Prob. F(2,23) 0.0721
Obs*R-squared 18.17235 Prob. Chi-Square(2) 0.0713
Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.042326 0.121786 -0.347540 0.7313

INTRENDBL 0.000285 0.001421 0.200737 0.8427
KA 0.020633 0.187253 0.110186 0.9132
ER -0.014181 0.012625 -1.123283 0.2729

AUDIT 0.030941 0.066670 0.464093 0.6469
RESID(-1) 0.912367 0.208571 4.374377 0.0722
RESID(-2) -0.134379 0.251024 -0.535321 0.5976

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai

Obs*R-squared adalah 18.17235 dengan probabilitas 0.0713. Nilai probabilitas

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  tidak terjadi autokorelasi.
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4.2.3 Deskripsi Data Penelitian

4.2.3.1 Hasil Model Data Panel

1. Model Common Effect

Model common Effect menggabadikan adanya perbedan dimensi

individu maupun waktu dengan kata lain perilaku data antar individu sama

dalam berbagai kurun waktu. Model ini digunakan setelah dilakukan uji

spesifikasi model . Hasil model Common Effect sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Model Common Effect

Dependent Variable: TP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.105794 0.185674 0.569784 0.5739

INTRENDBL 0.000495 0.002169 0.227948 0.8215
KA -0.078903 0.278936 -0.282870 0.7796
ER 0.019751 0.016275 1.213585 0.2362

AUDIT 0.069589 0.091899 0.757236 0.4560
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variable)
R-squared 0.076509 Mean dependent var 0.126524
Adjusted R-
squared -0.071249 S.D. dependent var 0.119026
S.E. of regression 0.123193 Akaike info criterion -1.199109
Sum squared resid 0.379416 Schwarz criterion -0.965576
Log likelihood 22.98664 Hannan-Quinn criter. -1.124400
F-statistic 0.517800 Durbin-Watson stat 0.328508
Prob(F-statistic) 0.723363
Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

2. Model Fixed Effect

Pendekatan model Fixed Effect mengansumsikan bahwa intersep

dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah
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tetap (sama). Model ini digunakan setelah dilakukan uji spesifikasi model .

Hasil model fixed effect sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasli Model Fixed Effect

Dependent Variable: TP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.571385 1.338088 0.427016 0.6737

INTRENDBL -0.000605 0.001641 -0.368921 0.7159
KA -0.744720 2.385037 -0.312247 0.7579
ER 0.015066 0.009181 1.641006 0.1157

AUDIT -0.013418 0.088416 -0.151763 0.8808
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variable)
R-squared 0.755504 Mean dependent var 0.126524
Adjusted R-
squared 0.662362 S.D. dependent var 0.119026
S.E. of
regression 0.069162 Akaike info criterion -2.261404
Sum squared
resid 0.100451 Schwarz criterion -1.841044
Log likelihood 42.92106 Hannan-Quinn criter. -2.126927
F-statistic 8.111365 Durbin-Watson stat 1.036892
Prob(F-statistic) 0.000057

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

3. Model Random Effect

Metode random effect adalah metode yang akan mengestimasi data

panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu

dan antar individu. Model ini digunakan setelah dilakukan uji spesifikasi

model . Hasil model random effect sebagai berikut:
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Tabel 4.8
Hasli Model Random Effect

Dependent Variable: TP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.105794 0.104239 1.014916 0.3199

INTRENDBL 0.000495 0.001218 0.406027 0.6882
KA -0.078903 0.156597 -0.503856 0.6188
ER 0.019751 0.009137 2.161674 0.0404

AUDIT 0.069589 0.051593 1.348811 0.1895
Effects Specification

S.D.            Rho
Cross-section random                                                            1.47E-07 0.0000
Idiosyncratic random                                                             0.069162      1.0000

Weighted Statisics
R-squared 0.076509 Mean dependent var 0.126524
Adjusted R-
squared -0.071249 S.D. dependent var 0.119026
S.E. of
regression 0.123193 Sum squared residresid 0.379416
F-statistic 0.517800 Durbin-Watson stat 0.328508
Prob(F-statistic) 0.723363

Unweighted S Statistics

R-squared 0.076509
Mean
dependen var 0.126524

Sum squared resid 0.379416
Durbin-
Waston Stat 0.328508

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

4.2.3.2 Hasil Uji Spesifikasi Model

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model analisis data panel

yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model

Fixed Effect atau model Common Effect yang sebaiknya dipakai.

Ho : Common Effect

Ha : Fixed Effect
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Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas

Chisquare lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah Common Effect.

Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model

yang sebaiknya dipakai adalah Fixed Effect. Hasil uji spesifikasi model

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 14.579865 (4,21) 0.0000
Cross-section Chi-
square 39.868832 4 0.0000

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.6 di atas, dapat diketahui

bahwa probabilitas Chi-square adalah 0.0000 lebih kecil dari 0,05 maka

dapat disimpulkan Ho ditolak dan model Fixed Effect lebih baik

dibandingkan dengan model Common Effect. Ketika model yang terpilih

adalah Fixed Effect maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausman. Uji

Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model Fixed Effect atau

model random effect yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya

dipakai, yaitu Fixed Effect model (FEM) atau random effect model (REM).

Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut:

Ho : Random Effect Model

Ha : Fixed Effect Model
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Jika Ho ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai FEM.

Karena REM kemungkinan terkorelasi dengan satu atau lebih variable

bebas. Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya

dipakai adalah REM. Hasil estimasi uji Hausmann adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section
random 58.319461 4 0.0000

Sumbe r: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 4.7 di atas, dapat

diketahui bahwa probabilitas Chi-square adalah 0.0000 lebih kecil dari 0,05

maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan model yang digunakan sebaiknya

adalah model Fixed Effect .

4.2.4 Analisis Data Panel

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan, model yang

sebaiknya digunakan adalah model Fixed Effect. Kemudian model Fixed Effect

telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias.

Hasil estimasi model regresi data panel sebagai berikut:
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Tabel 4.11
Hasil Estimasi Model Fixed Effect

Dependent Variable: TP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.571385 1.338088 0.427016 0.6737

INTRENDBL -0.000605 0.001641 -0.368921 0.7159
KA -0.744720 2.385037 -0.312247 0.7579
ER 0.015066 0.009181 1.641006 0.1157

AUDIT -0.013418 0.088416 -0.151763 0.8808
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variable)

R-squared 0.755504

Mean
dependent
var 0.126524

Adjusted R-
squared 0.662362

S.D.
dependent
var 0.119026

S.E. of
regression 0.069162

Akaike
info
criterion -2.261404

Sum squared
resid 0.100451

Schwarz
criterion -1.841044

Log likelihood 42.92106

Hannan-
Quinn
criter. -2.126927

F-statistic 8.111365

Durbin-
Watson
stat 1.036892

Prob(F-
statistic) 0.000057

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, analisis data panel dalam penelitian ini

mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh bonus plan, kepemilikan asing,

exchange rate dan kualitas audit terhadap transfer pricing pada Perusahaan

Manufaktur Sektor Otomotif yang terdaftar pada BEI periode 2013-2018.
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Berdasarkan hasil pengolahan data panel dengan menggunakan model

Fixed Effect diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

TPit = 0.571385 – 0,000605INTRENDLBit – 0.744720KAit + 0.015066ERit -

0.013418AUDIT + eit

Keterangan:

Yit = Transfer Pricing

β0 = Konstanta

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi Variabel Independen

X1it = Bonus Plan

X2it = Kepemilikan Asing

X3it = Exchange Rate

X4it = Kualitas Audi

eit = Error

Hasil yang diperoleh dari pengujian daiatas, adalah sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0.571385 hal ini berarti

bahwa jika variabel bonus plan, kepemilikan asing, exchange rate, dah

kualitas audit sebesar 0, maka besarnya kebijakan transfer pricing adalah

0.571385.

2. Koefisien Regresi Bonus Plan

Nilai koefisien regresi variabel bonus plan (X1) sebesar -0.000605.

Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan bonus plan akan mengakibatkan

kenaikan kebijakan transfer pricing sebesar -0.000605 satuan.
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3. Koefisien Regresi Kepemilikan Asing

Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan asing (X2) sebesar -

0.744720. Hal ini berarti setiap kenaikan kepemilikan asing satu satuan

akan mengakibatkan kenaikan kebijakan transfer pricing sebesar -

0.744720 satuan .

4. Koefisien Regresi Exchange Rate

Nilai koefisien regresi variabel exchange rate (X3) sebesar

0.015066. Hal ini berarti setiap kenaikan exchange rate satu satuan akan

mengakibatkan kenaikan kebijakan transfer pricing sebesar 0.015066

satuan.

5. Koefisien Regresi Kualitas Audit

Nilai koefisien regresi variabel kualitas audit (X4) sebesar -

0.013418. Hal ini berarti setiap kenaikan kualitas audit satu satuan akan

mengakibatkan kenaikan kebijakan transfer pricing sebesar -0.013418

satuan.

Berdasarkan persamaan regresi pada tabel 4.8 di atas, maka dapat

diketahui bahwa koefisien konstanta adalah sebesar 0.571385. Hal ini berarti

bahwa apabila faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing yaitu bonus

plan, kepemilikan asing, exchange rate dan kualitas audit adalah nol maka nilai

perusahaannya sebesar 0.571385.



72

4.2.5 Pengujian Hipotesis

4.2.5.1 Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial (t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:171). Dengan

pengujian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas thitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima

2. Apabila probabilitas thitung > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Adapun uji parsial (uji t) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: TP
Method: Panel Least Squares
Sample: 2013 2018
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.571385 1.338088 0.427016 0.6737

INTRENDBL -0.000605 0.001641 -0.368921 0.7159
KA -0.744720 2.385037 -0.312247 0.7579
ER 0.015066 0.009181 1.641006 0.1157

AUDIT -0.013418 0.088416 -0.151763 0.8808
Effects Specification

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, pengaruh pengaruh bonus plan, kepemilikan

asing, exchange rate dan kualitas audit terhadap transfer pricing dapat di uji

sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Ho : βi = 0 artinya, bonus plan tidak berpengaruh  terhadap transfer

pricing (TP).
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Ha : βi ≠ 0 artinya, bonus plan berpengaruh terhadap transfer pricing

(TP).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bonus plan memiliki t-

hitung sebesar -0.368921 dan nilai probabilitas sebesar 0.7159 lebih > dari

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bonus plan secara parsial

tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (TP), sehingga Ha

ditolak dan Ho diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Ho : βi = 0 artinya, kepemilikan asing tidak berpengaruh  terhadap transfer

pricing (TP).

Ha : βi ≠ 0 artinya, kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer

pricing (TP).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing

memiliki t-hitung sebesar -0.312247 dan nilai probabilitas sebesar 0.7579

lebih > dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan

asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing

(TP), sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Ho : βi = 0 artinya, exchange rate tidak berpengaruh  terhadap transfer

pricing (TP).

Ha : βi ≠ 0 artinya, exchange rate berpengaruh terhadap transfer pricing

(TP).
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Hasil analisis menunjukkan bahwa exchange rate memiliki t-

hitung sebesar 1.641006 dan nilai probabilitas sebesar 0.1157 lebih > dari

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel exchange rate secara

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (TP),

sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Ho : βi = 0 artinya, kualitas audit tidak berpengaruh  terhadap transfer

pricing (TP).

Ha : βi ≠ 0 artinya, kualitas audit berpengaruh terhadap transfer pricing

(TP).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki

t-hitung sebesar -0.151763 dan nilai probabilitas sebesar 0.8808 lebih >

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit secara

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (TP),

sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.

4.2.5.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji Simultan (F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan nilai

Ftabel. Jika probabilitas F hitung < 0,05 atau F hitung > F tabel, maka Ho ditolak

dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; Jika

probabilitas F hitung > 0,05 atau F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha

ditolak yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun uji

simultan (uji f) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (Uji f)

F-statistic 8.111365 Durbin-Watson stat 1.036892
Prob(F-statistic) 0.000057

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019

Berdasarkan hasil pada table 4.10, diperoleh nilai F-hitung sebesar

8.111365 dengan probabilitas sebesar 0.000057 < dari 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa bonus plan, kepemilikan

asing, exchange rate dan kualitas audit secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap transfer pricing.

4.2.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) atau goodness of fit merupakan nilai yang

menyakatakan proporsi atau persentase dari total variasi variable dependen (Y)

yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas (X1, X2, X3, X4…, Xn) secara

bersama-sama. Nilai Koefisien Determinasi (R2) mengandung kelemahan

mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang

dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengguanakan R-

squared berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai R-squared makin

mendekati satu, maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel

dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared 0.755504 Mean dependent var 0.126524
Adjusted R-squared 0.662362 S.D. dependent var 0.119026

Sumber: Data Olahan Eviews tahun 2019
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Berdasarkan hasil tabel 4.11 di atas, nilai R-squared sebesar 0.755504. Hal

ini menunjukan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen adalah sebesar 75%. sedangkan sisanya 25% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

1.3.1 Pengaruh Bonus Plan terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian regresi variabel bonus

plan pada tabel yang diukur berdasarkan persentanse pencapaian laba bersih

tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 memiliki koefisien 0.000605 yang bertanda

negatif dan  memiliki t hitung -0.368921 dengan nilai probabilitas 0.7159 yang

berarti nilai signifikan lebih dari 0.05.  Dimana hasil ini berlawanan dengan

hipotesis yang digunakan. Maka hipotesis awal yang menyatakan bonus plan

berpengaruh terhadap transfer pricing ditolak, karena dalam penelitian ini

variabel bonus plan menunjukan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel bonus plan tidak berpengaruh terhadap keputusan

transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang terdaftar

di BEI periode 2013-2018.

Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif yang menjelaskan

para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih

prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa

depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi

dalam setiap periode. Jika imbalan mereka tergantung pada bonus yang dilaporkan

pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa menigkatkan bonus
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mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi

mungkin.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Melmusi

(2017) yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap

transfer pricing. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan

oleh Refgia (2017) yang menyatakan bonus plan (mekanisme bonus) tidak

berpengaruh terhadap transfer pricing. Karena dalam memberikan bonus kepada

direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam

mengelola perusahaanya. Dalam hal ini pemilik perusahaan akan melihat laba

perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja

para direksi. Apabila hanya karena mendapatkan bonus bagi direksi kemudian

perusahaan melakukan transfer pricing agar laba yang dicapai bisa maximal dan

bisa digunakan sebagai bonus. Transaksi tersebut sangatlah tidak etis mengingat

terdapat kepentingan yang jauh lebih besar lagi yaitu menjaga nilai perusahaan

dimata masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan dengan

aktual. Dimana hal tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang

lebih penting bagi perusahaan kedepannya.

1.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Hasil pengujian variabel kepemilikan asing yang diukur dengan jumlah

kepemilikan saham asing terhadap total saham yang beredar memiliki koefisien

0.744720 bertanda negatif dan memiliki t-hitung sebesar -0.312247 dengan nilai

probabilitas sebesar 0.7579 yang artinya  nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.

Maka hipotesis  kedua yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap
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transfer pricing ditolak, karena hasil penelitian ini menunjukan bahwa

kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada Perusahaan

Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Indrasti (2016)

yang menunjukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap tranfer pricing.

Karena hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar persentase

kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka perusahaan tersebut semakin

besar perusahaan tersebut melakukan transfer pricing.

Namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Suprianto dan Raisa (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak

berpengaruh dalam praktik transfer pricing. Mengingat bahwa sampel perusahaan

yang diteliti adalah perusahaan asing yang memiliki kendali terhadap perusahaan

cabang maupun anak tanpa hubunga istimewa berbentuk keluarga sedarah maka

segala keputusan dalam perusahaan berada di sklala organisasional yang

memerlukan kesepakatan dari direksi perusahaan untuk memaksimalkan

kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan. Bisa saja terjadi, namun hal tersebut

akan berdampak pada menurunya kinerja perusahaan anak yang dikendalikan

karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang semetinya diperoleh karena

harus menjual produk hasil produksi di bawah harga pasar kepada perusahaan

induk.

Jadi dalam penelitian ini jumlah atau persentase kepemilikan saham asing

yang cukup besar belum tentu dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang

kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan transfer

pricing.
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1.3.3 Pengaruh Exchange Rate terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian variabel exchange rate

yang diukur dengan laba rugi selisih kurs dibagi dengan laba rugi sebelum pajak

memiliki koefisien 0.015066 dan t-hitung sebesar 1.641006 dengan nilai

probabilitas sebesar 0.1157  artinya nilai signifikan lebih besar dari 0.05. Maka

hipotesis  ketiga yang menyatakan exchange rate berpengaruh terhadap transfer

pricing ditolak karena hasil penelitian ini menunjukan bahwa exchange rate tidak

berpengaruh terhadap transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor

Otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Hasil analisis menunjukan

rata-rata tingkat exchange rate perusahaan sampel sebesar 10% artinya bahwa

banyak dari perusahaan sampel yang mengalami kerugian atas selisih kurs.

Dengan demikian, adanya perubahan nilai tukar tidak mempengaruhi keputusan

perusahaan melakukakn transfer pricing.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukuan oleh

Andraeni(2017) yang menyatakan bahwa exchange rate berpengaruh terhadap

keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Namun penelitian ini didukung

oleh penelitian Ni’maturosyiddah (2018) yang menunjukan bahwa exchange rate

tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini menunjukan bahwa adanya

nilai tukar tidak mempengaruhi keputusan para direksi untuk melakukan transfer

pricing karena banyak dari perusahaan  sampel mengalami rugi atas selisish kurs

pada kegiatan operasi mereka. Dengan adanya kerugian tersebut, perusahaan

memandang bahwa adanya perubahan nilai tukar tidak memberika keuntungan

kepada perusahaan salah satunya adalah melemahnya mata uang domestik.
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Memelahnya mata uang domestik membuat perusahaan merugi dalam transaksi

dengan pihak asing yang menggunakan kurs.

1.3.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Transfer Pricing

Hasil pengujian variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan

variabel dummy, kualitas audit diproksikan dengan laporan keuangan yang diaudit

oleh KAP The Big Ten diberi nilai 1 (satu) dan apabila laporan keuangan tidak

diaudit oleh KAP The Big Ten diberi nilai 0 (nol). Berdasarkan hasil pengujian

regresi data panel variabel kualitas audit memiliki koefisien 0.013418 bertanda

negatif dan memiliki t-hitung sebesar -0.151763 dengan nilai probabilitas sebesar

0.8808 artinya menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Maka

hipotesis keempat yang menyatakan kualitas audit berpengaruh terhadap transfer

pricing ditolak, karena dalam penelitian ini menunjukan bahwa kualitas audit

tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur Sub

Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2018.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Noviastika F et al., (2015)

yang menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi

perusahaan melakukan transfer pricing. Karena kualitas audit tidak serta merta

menajadi patokan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan transfer pricing.

Pada laporan audit yang dijelaskan dalam gambaran umum perusahaan, bahwa

perusahaan yang melakukan transfer pricing menerpakan PSAK 7 (Revisi 2010)

yaitu ’’ Pengungkapan Pihak-Pihak berelasi’’ dimana seluruh transaksi yang

signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan

keuangan.
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Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Rosa et al., (2016)

yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap transfer pricing.

Karena semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung

akan semakin transparansi dalam melaporkan hal mengenai pajak sehingga

praktik transfer priscing dalam perusahaan akan semakin kecil.


