
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Data pada penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari 

laporan keuangan  dengan objek perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Data penelitian diperoleh 

melalui situr resmi BEI yaitu www.idx.co.id. 

Populasi pada penelitian sebanyak 14 perusahaan, dengan menggunakan 

purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu maka 

sampel pada penelitian ini berjumlah 7 perusahaan. Adapun kriteria pada 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Kriteria Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan manufaktur sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017 
14 

2 
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan pada tahun 

2014-2017 
(4) 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian (3) 

Jumlah Sampel Penelitian 7 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sampel pada penelitian ini 

berjumlah 7 perusahaan untuk periode lima tahun pengamatan yaitu tahun 2013-

2017. Sampel tersebut dipilih karena telah memenuhi kriteria umum yang 

ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Adapun perusahaan yang 

diteliti pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ASII Astra Internasional Tbk 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 

3 BRAM Indo Kordsa Tbk 

4 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

5 INDS Indospring Tbk 

6 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

7 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

 Sumber: Data Olahan, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.2 perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian 

ini ada 7 perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar 

di BEI, perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen tersebut adalah 

Astra Internasional Tbk (ASII), Astra Otoparts Tbk (AUTO), Indo Kordsa Tbk 

(BRAM), Goodyear Indonesia Tbk (GDYR), Indospring Tbk (INDS), Multi 

Prima Sejahtera Tbk (LPIN), dan Selamat Sempurna Tbk (SMSM). 

 

4.2  Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif 

berikut akan dijelaskan pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

Sample: 1 35     

      
       TP BP PROFIT MB TI 

      
       Mean  0.857143  0.325573  0.072056  1.602460  0.648067 

 Maximum  1.000000  2.362579  0.274695  14.92300  1.277399 

 Minimum  0.000000  0.016254  0.000757  0.015129  0.060207 

 Std. Dev.  0.355036  0.393265  0.070437  2.459102  0.249155 

 Observations  35  35  35  35  35 

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019  
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Berdasarkan Tabel 4.3 pada variabel transfer pricing (Y) menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 0,857143, nilai tertingginya sebesar 1 yang terjadi pada 

salah satunya perusahaan Astra Internasional Tbk (ASII) tahun 2013-2017, lalu 

nilai terrendah sebesar 0 yang terjadi pada salah satunya perusahaan Multi Prima 

Sejahtera Tbk (LPIN) tahun 2013-2017, dan nilai standar deviasi sebesar 

0,355036.  Artinya pada perusahaan yang dijadikan sampel rata-rata sebanyak 

85,71% melakukan transfer pricing. 

Pada variabel beban pajak (X1) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0,325573, nilai tertingginya sebesar 2,362579 yang terjadi pada perusahaan 

Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) ditahun 2017, lalu nilai terrendah sebesar 

0,016254 yang terjadi pada perusahaan Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) ditahun 

2017, dan nilai standar deviasi sebesar 0,393265. Artinya pada perusahaan yang 

dijadikan sampel yang memiliki nilai beban pajaknya di bawah 0,325573 

dinyatakan memiliki beban pajak yang rendah. 

Pada variabel profitabilitas (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0,072056, nilai tertingginya sebesar 0,274695 yang terjadi pada perusahaan 

Selamat Sempurna Tbk (SMSM) ditahun 2014, lalu nilai terrendah sebesar 

0,000757 yang terjadi pada perusahaan Indospring Tbk (INDS) ditahun 2015, dan 

nilai standar deviasi sebesar 0,070437. Artinya pada perusahaan yang dijadikan 

sampel yang memiliki nilai profitabilitas di bawah 0,072056 dinyatakan memiliki 

rasio profitabilitas yang rendah. 

Pada variabel mekanisme bonus (X3) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

1,602460, nilai tertingginya sebesar 14,92300 yang terjadi pada perusahaan 
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Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) ditahun 2016, lalu nilai terrendah sebesar 

0,015129 yang terjadi pada perusahaan Indospring Tbk (INDS) ditahun 2015, dan 

nilai standar deviasi sebesar 2,459102. Artinya pada perusahaan yang dijadikan 

sampel yang memiliki nilai mekanisme bonus di bawah 1,602460 dinyatakan 

memiliki mekanisme bonus yang rendah. 

Pada variabel tunneling incentive (X4) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0,648067, nilai tertingginya sebesar 1,277399 yang terjadi pada perusahaan 

Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) ditahun 2013, lalu nilai terrendah sebesar 

0,060207 yang terjadi pada perusahaan Indo Kordsa Tbk (BRAM) ditahun 2014, 

dan nilai standar deviasi sebesar 0,249155. Artinya pada perusahaan yang 

dijadikan sampel yang memiliki nilai tunneling incentive di bawah 0,648067 

dinyatakan memiliki tunneling incentive yang rendah. 

 

4.3  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik, apabila terjadi penyimpangan 

terhadap asumsi tersebut maka akan menghasilkan asumsi yang tidak benar. Uji 

asumsi klasik digunakan setelah penggunaan model analisis regresi 

berganda.Asumsi klasik yang harus dipenuhi diantaranya data harus berdistribusi 

normal, non multikolinear, homokedasitas, dan non autokorelasi (Ghozali, 

2016:105). 

4.3.1  Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
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distribusi normal. Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a. Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima atau data berdistribusi 

normal. 

b. Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak atau data 

berdistribusi tidak normal. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019  

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat nilai Jarque-bera sebesar 3,190907 dengan 

nilai probability 0,202817. Maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini 

data berdistribusi normal, karena nilai probability 0,202817 lebih besar dari 0,05. 
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4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:135) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini 

dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel 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. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas Gletser 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 8.152759     Prob. F(4,30) 0.0601 

Obs*R-squared 18.22979     Prob. Chi-Square(4) 0.0611 

Scaled explained SS 20.28262     Prob. Chi-Square(4) 0.0604 

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019  

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat nilai probability chi-square dari Obs*R-

Squared sebesar 0,0611 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pada 

model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.3.3 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2016:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antarvariabel 
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bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 BP PROFIT MB TI 

     
     BP  1.000000 -0.278621 -0.093194  0.233815 

PROFIT -0.278621  1.000000 -0.093680 -0.268849 

MB -0.093194 -0.093680  1.000000  0.031659 

TI  0.233815 -0.268849  0.031659  1.000000 

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019  

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 dapat dilihat semua korelasi antara 

variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Artinya pada 

model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas atau dalam model ini tidak terdapat 

korelasi antara variabel independen. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Gujarati 

(2013) 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 nilai 

probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 7.224258     Prob. F(2,28) 0.0730 

Obs*R-squared 11.91321     Prob. Chi-Square(2) 0.0726 

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6 dapat dilihat nilai probability chi-square 

sebesar 0,0726 lebih besar dari 0,05. Artinya pada model regresi yang digunakan 

tidak terjadi autokorelasi, karena nilai probabilitas 0,0726 lebih besar dari 0,05. 

 

4.4 Pemilihan Model Data Panel 

Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu pooling Least Square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random Effect. Masing-masing model memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada 

asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data 

statistik yang benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh 

karena itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat 

dari ketiga model yang ada. 

a. Model Common Effect 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Data Panel Model Common 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.128417 0.198151 0.648078 0.5219 

BP 0.136725 0.154759 0.883468 0.3840 

PROFIT 1.733570 0.870942 1.990455 0.0557 

MB -0.002932 0.023520 -0.124651 0.9016 

TI 0.826185 0.241668 3.418676 0.0018 

     
     R-squared 0.330819     Mean dependent var 0.828571 

Adjusted R-squared 0.241595     S.D. dependent var 0.382385 
S.E. of regression 0.333006     Akaike info criterion 0.770249 
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Sum squared resid 3.326784     Schwarz criterion 0.992442 

Log likelihood -8.479366     Hannan-Quinn criter. 0.846950 

F-statistic 3.707734     Durbin-Watson stat 0.505927 

Prob(F-statistic) 0.014407    

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan hasil pada model common effect 

memiliki hasil secara parsial variabel profitabilitas dan tunnelling incentive 

berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, sedangkan variabel beban pajak 

dan mekanisme bonus tidak berpengaruh keputusan transfer pricing. Secara 

simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap keputusan transfer 

pricing, dengan nilai r-squared sebesar 33,08%. 

b. Model Fixed Effect 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Data Panel Model Fixed 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.600170 0.196038 3.061504 0.0054 

BP 0.044324 0.106777 0.415108 0.6818 

PROFIT 2.389795 1.074085 2.224960 0.0357 

MB 0.000783 0.013571 0.057665 0.9545 

TI 0.062520 0.223428 0.279821 0.7820 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.866600     Mean dependent var 0.828571 

Adjusted R-squared 0.811016     S.D. dependent var 0.382385 

S.E. of regression 0.166231     Akaike info criterion -0.499594 

Sum squared resid 0.663190     Schwarz criterion -0.010770 

Log likelihood 19.74289     Hannan-Quinn criter. -0.330852 
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F-statistic 15.59097     Durbin-Watson stat 1.524963 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan hasil pada model fixed effect memiliki 

hasil secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan transfer 

pricing, sedangkan variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan tunnelling 

incentive tidak berpengaruh keputusan transfer pricing. Secara simultan semua 

variabel independen berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, dengan 

nilai r-squared sebesar 86,66%. 

Setelah hasil regresi dengan menggunakan model common dan fixed 

didapat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji untuk menentukan model 

estimasi mana yang lebih tepat antara model common atau fixed. Dalam 

menentukan diantara dua model tersebut maka digunakan uji chow sebagai uji 

pemilihan model regresi data panel. 

c. Uji Chow 

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan antara model common effect 

atau fixed effect yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian sebagai berikut: 

1) Apabila probability chi-square < 0,05 maka yang dipilih adalah model 

fixed. 

2) Apabila probability chi-square > 0,05 maka yang dipilih adalah model 

common. 

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang common effect 

digunakan, maka perlu melakukan uji Lagrange Multiplier Test (LM-Test) untuk 
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menentukan antara model common dengan random. Namun apabila dari hasil uji 

chow menentukan model fixed effect yang digunakan, maka perlu melakukan uji 

lanjutan yaitu uji hausman untuk menentukan model fixed atau random yang 

digunakan. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 16.065355 (6,24) 0.0000 

Cross-section Chi-square 56.444511 6 0.0000 

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Hasil pada Tabel 4.9 menunjukkan probability dari cross-section chi-

square sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Maka sesuai kriteria keputusan 

maka pada model ini menggunaka model fixed. Karena pada uji chow yang dipilih 

menggunakan model fixed, maka perlu melakukan pengujian lanjutan dengan uji 

hausman untuk menentukan model fixed atau random yang digunakan. 

d. Model Random effect 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random 

Dependent Variable: TP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 35  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.220646 0.126297 1.747040 0.0909 

BP 0.142914 0.085636 1.668858 0.1056 
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PROFIT 1.760693 0.566558 3.107703 0.0041 

MB 0.003743 0.012248 0.305614 0.7620 

TI 0.661242 0.146199 4.522896 0.0001 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.074100 0.1658 

Idiosyncratic random 0.166231 0.8342 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.257631     Mean dependent var 0.586837 

Adjusted R-squared 0.158648     S.D. dependent var 0.291672 

S.E. of regression 0.267537     Sum squared resid 2.147282 

F-statistic 2.602792     Durbin-Watson stat 0.631909 

Prob(F-statistic) 0.055761    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.317793     Mean dependent var 0.828571 

Sum squared resid 3.391545     Durbin-Watson stat 0.400079 

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan hasil pada model random effect 

memiliki hasil secara parsial variabel profitabilitas, dan tunnelling incentive 

berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, sedangkan variabel beban pajak, 

dan mekanisme bonus tidak berpengaruh keputusan transfer pricing. Secara 

simultan semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap keputusan 

transfer pricing, dengan nilai r-squared sebesar 25,76%. 

e. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random Effect 

atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 
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1) Jika nilai probabilty cross section random < a=5% maka H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

2) jika nilai probabilty cross section random   a=5% maka H0 diterima atau 

metode yang digunakan adalah metode random effect. 

Tabel 4.11 

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 51.707419 4 0.0000 

     
     Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Pada hasil Tabel 4.11 menunjukkan nilai probabilty cross-section 

random sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05, artinya pada hasil uji hausman 

memilih menggunakan model fixed. Berdasarkan hasil pemilihan model data 

panel, maka untuk menilai uji regresi data panel menggunakan model fixed dalam 

menentukan keputusan hasil hipotesis penelitian ini. 

 

4.5  Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen(X1, X2, ....Xn) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui 

arah hubungan antara independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. 
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Pada regresi data panel telah ditentukan menggunaka model fixed, maka 

rumus pada model fixed sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

Tabel 4.12 

Hasil Regresi Data Panel Model Fixed 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.600170 0.196038 3.061504 0.0054 

BP 0.044324 0.106777 0.415108 0.6818 

PROFIT 2.389795 1.074085 2.224960 0.0357 

MB 0.000783 0.013571 0.057665 0.9545 

TI 0.062520 0.223428 0.279821 0.7820 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
Sumber: Data Olahan Eviews 10, 20189 

Pada Tabel 4.12 diinterprestasikan adalah nilai dalam kolom B, baris 

pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan variabel 

independen. Dengan melihat tabel diatas dapat disusun persamaan regresi data 

panel sebagai berikut: 

Y = 0,600170 + 0,0443241it + 2,389795X2it + 0,000783X3it  + 0,062520X4it + eit 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Konstanta sebesar 0,600170 artinya menyatakan bahwa jika variabel 

independen tetap, maka variabel dependen (transfer pricing) adalah sebesar 

0,600170. 

b) Koefisien regresi variabel beban pajak adalah sebesar 0,044324 artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan beban pajak mengalami 

kenaikan 1 dalam satuan, maka transfer pricing akan mengalami 
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peningkatan sebesar 0,044324. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara beban pajak dengan transfer pricing. 

c) Koefisien regresi variabel profitabilitas adalah sebesar 2,389795 artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan profitabilitas mengalami 

kenaikan 1 dalam satuan, maka transfer pricing akan mengalami 

peningkatan sebesar 2,389795. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara profitabilitas dengan transfer pricing. 

d) Koefisien regresi variabel mekanisme bonus adalah sebesar 0,000783 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan mekanisme bonus 

mengalami kenaikan 1 dalam satuan, maka transfer pricing akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,000783. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara mekanisme bonus dengan transfer pricing. 

e) Koefisien regresi variabel tunneling incentive adalah sebesar 0,062520 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan tunneling incentive 

mengalami kenaikan 1 dalam satuan, maka transfer pricing akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,062520. Koefisien bernilai positif artinya 

terjadi hubungan positif antara tunneling incentive dengan transfer pricing. 

 

4.6  Uji Hipotesis 

4.6.1  Uji Secara Parsial (t-Test) 

Pengujian variabel secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. Dari hasil pengujian parsial diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Hipotesis Parsial Model Fixed 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.600170 0.196038 3.061504 0.0054 

BP 0.044324 0.106777 0.415108 0.6818 

PROFIT 2.389795 1.074085 2.224960 0.0357 

MB 0.000783 0.013571 0.057665 0.9545 

TI 0.062520 0.223428 0.279821 0.7820 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitynya dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai probability < 0,05 maka dinyatakan berpengaruh 

b. Jika nilai probability > 0,05 maka dinyatakan tidak berpengaruh 

1. Hipotesis Pertama (H1) 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah beban pajak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan Tabel 

4.13 beban pajak (X1) menunjukkan nilai t-Statistik sebesar 0,415108 dengan nilai 

signifikannya sebesar 0,6818 yang lebih besar dari α 0,05. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing. Hasil ini menolak dari hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 

beban pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

2. Hipotesis Kedua (H2) 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan Tabel 
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4.13 profitabilitas (X2) menunjukkan nilai t-Statistik sebesar 2,224960 dengan 

nilai signifikannya sebesar 0,0357 yang lebih rendah dari α 0,05. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing. Hasil ini menerima dari hipotesis kedua (H2) yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

3. Hipotesis Ketiga (H3) 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah mekanisme 

bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan 

Tabel 4.13 mekanisme bonus (X3) menunjukkan nilai t-Statistik sebesar 0,057665 

dengan nilai signifikannya sebesar 0,9545 yang lebih besar dari α 0,05. Hasil 

tersebut menjelaskan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan transfer pricing. Hasil ini menolak dari hipotesis ketiga (H3) 

yang menyatakan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing. 

4. Hipotesis Keempat (H4) 

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah tunneling 

incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

Berdasarkan Tabel 4.13 tunneling incentive (X4) menunjukkan nilai t-Statistik 

sebesar 0,279821 dengan nilai signifikannya sebesar 0,7820 yang lebih besar dari 

α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Hasil ini menolak dari hipotesis 

keempat (H4) yang menyatakan tunneling incentive berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan transfer pricing. 
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4.6.2 Uji Simultan (F-Test) 

Uji secara simultan (F-Test) pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dari 

hasil pengujian F diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Hipotesis Simultan Model Fixed 

     
     R-squared 0.866600     Mean dependent var 0.828571 

Adjusted R-squared 0.811016     S.D. dependent var 0.382385 

S.E. of regression 0.166231     Akaike info criterion -0.499594 

Sum squared resid 0.663190     Schwarz criterion -0.010770 

Log likelihood 19.74289     Hannan-Quinn criter. -0.330852 

F-statistic 15.59097     Durbin-Watson stat 1.524963 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.14 nilai probability F-statistic sebesar 0,00000 lebih 

rendah dari α 0,05 dengan nilai F-statistik sebesar 15,59097. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa variabel beban pajak, profitabilitas, mekanisme bonus dan 

tunneling incentive berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan 

transfer pricing. Hasil ini menerima hipotesis kelima (H5) yang menyatakan 

beban pajak, profitabilitas, mekanisme bonus dan tunneling incentive berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap keputusan transfer pricing. 

4.6.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2016:95) koefisien determinasi pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 
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berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Fixed 

     
     R-squared 0.866600     Mean dependent var 0.828571 

Adjusted R-squared 0.811016     S.D. dependent var 0.382385 

S.E. of regression 0.166231     Akaike info criterion -0.499594 

Sum squared resid 0.663190     Schwarz criterion -0.010770 

Log likelihood 19.74289     Hannan-Quinn criter. -0.330852 

F-statistic 15.59097     Durbin-Watson stat 1.524963 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2019 

Pada Tabel 4.15 menunjukkan nilai R-Squared 0,86660 angka ini akan 

diubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jadi sumbangan pengaruh variabel beban 

pajak, profitabilitas, mekanisme bonus dan tunneling incentive pada penelitian ini 

menjelaskan sebesar 0,86660 atau sebesar 86,66% variasi variabel keputusan 

transfer pricing. Sedangkan sisanya 13,34% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain yang tidak diukur dalam model regresi ini, variabel lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan transfer pricing berdasarkan penelitian-penelitian 

terdahulu seperti variabel debt covenant, exchange rate, ukuran perusahaan, dll. 

4.7   Pembahasan 

4.7.1  Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Hipotesis pertama yang diajukan bahwa beban pajak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing, hasil analisis regresi data panel 

menunjukkan adanya hubungan positif antara beban pajak terhadap keputusan 

transfer pricing dengan nilai koefisien 0,044324. Hasil uji parsial menunjukkan 
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nilai signifikan beban pajak sebesar 0,6818 lebih besar dari α 0,05, yang artinya 

beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

Berdasarkan hasil tersebut hipotesis pertama yang menyatakan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing ditolak. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya beban pajak 

perusahaan tidak membuat manajemen perusahaan melakukan keputusan transfer 

pricing. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan yang sudah  go public diawasi 

secara ketat oleh pemerintah serta oleh investor dalam melihat laporan keuangan 

miliki perusahaan. Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Wen (2014) yang 

menunjukkan hasil bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

manajemen melakukan keputusan transfer pricing. Hasil ini juga menolak dari 

penelitian Deanti (2017), dan Rahmawati (2018) yang menunjukkan hasil bahwa 

beban pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

4.7.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Hipotesis kedua yang diajukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan transfer pricing, hasil analisis regresi data panel menunjukkan 

adanya hubungan positif antara profitabilitas terhadap keputusan transfer pricing 

dengan nilai koefisien 2,389795. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikan 

profitabilitas sebesar 0,0357 lebih rendah dari α 0,05, yang artinya profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan hasil 

tersebut hipotesis kedua yang menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan transfer pricing diterima. 
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Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan 

yang tinggi menyebabkan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk 

melakukan pergeseran laba melalui praktik transfer pricing. Hal ini dilakukan 

untuk melindungi laba yang diperoleh agar terhindar dari kewajiban membayar 

pajak, karena laba yang tinggi akan menimbulkan kewajiban pajak yang tinggi 

pula. Investor menggunakan profitabilitas sebagai salah satu pertimbangan dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan profitabilitas yang baik 

kemungkinan investor melakukan atau mempertahankan investasinya akan 

semakin besar. 

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian penelitian Deanti (2017) yang 

menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan transfer pricing. Hasil ini juga menolak dari Utami (2018) dan Dachi 

(2018) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

keputusan melakukan transfer pricing. 

4.7.3 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Hipotesis ketiga yang diajukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing, hasil analisis regresi logistik 

menunjukkan adanya hubungan positif antara mekanisme bonus terhadap 

keputusan transfer pricing dengan nilai koefisien 0,000783. Hasil uji parsial 

menunjukkan nilai signifikan mekanisme bonus sebesar 0,9545 lebih besar dari α 

0,05, yang artinya mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan transfer pricing. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis ketiga yang 
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menyatakan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing ditolak. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya mekanisme 

bonus perusahaan tidak membuat manajemen perusahaan melakukan keputusan 

transfer pricing. Hasil ini disebebkan karena berdasarkan hasil nilai indeks trend 

laba bersih yang tinggi malah menunjukan dari setiap laba di tahun sebelumnya 

dan pada penelitian yang peneliti lakukan indeks trend laba bersih cenderung 

stabil. Dengan nilai yang stabil ini menunjukan perusahaan kurang tertarik dalam 

memanipulasi laba (earnings management) dan transfer pricing untuk 

memaksimalkan bonus.  

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Santosa (2018) yang 

menunjukkan hasil bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan 

terhadap transfer pricing. Hasil ini juga menolak dari penelitian Hapsari (2016) 

dan Rahmawati (2018) yang menunjukkan hasil bahwa mekanisme bonus 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

4.7.4 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Hipotesis keempat yang diajukan bahwa tunneling incentive berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing, hasil analisis regresi logistik 

menunjukkan adanya hubungan positif antara tunneling incentive terhadap 

keputusan transfer pricing dengan nilai koefisien 0,062520. Hasil uji parsial 

menunjukkan nilai signifikan tunneling incentive sebesar 0,7820 lebih besar dari α 

0,05, yang artinya tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan transfer pricing. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis keempat yang 
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menyatakan tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

transfer pricing ditolak. 

Hasil ini menjelaskan bahwa dengan melihat persentase kepemilikan 

saham bahwa entitas yang kepemilikannya terpusat pada satu pihak tidak akan 

selalu melakukan tunneling melalui transaksi transfer pricing. Menurut 

Koestaman dan Diyanty (2013), semakin tinggi ekspropriasi atau pengambil 

alihan sumber daya yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dan 

pemegang saham minoritas, maka akan menyebabkan dividen kas yang 

dibayarkan akan semakin rendah. Hal tersebut akan menimbulkan konflik antara 

pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Konflik tersebut 

akan berdampak bagi kegiatan operasi dan investasi perusahaan. 

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Rahmawati (2018), dan 

Deanti (2017) yang menunjukkan hasil bahwa tunneling incentive tidak 

berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hasil ini juga menolak dari 

penelitian Hapsari (2016) dan Marfuah (2016) yang menunjukkan hasil bahwa 

tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

 

 

 

 

 

 

 


