
 

PENGARUH BEBAN PAJAK, INTANGIBLE ASSET, 

TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN 

KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TRANSFER PRICING 

(Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017) 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral 

Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas IslamNegri Sultan Syarif Kasim Riau  

 

 

 

 

Disusun oleh: 

ADE ANGGRAINI 

11573204979 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2019 



 



 

 



 

 i 

ABSTRAK 

 

PENGARUH BEBAN PAJAK, INTANGIBLE ASSET, TUNNELING 

INCENTIVE, MEKANISME BONUS, DAN KEPEMILIKAN ASING 

TERHADAP TRANSFER PRICING  

(Studi  Empiris Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

Bursa Efek  Indonesia Tahun 2014-2017) 

 

OLEH : 

 

ADE ANGGRAINI 

 

 Fenomena transfer pricing bisa terjadi karena manajemen dalam suatu 

perusahaan cenderung termotivasi oleh kepentingan sendiri. Dalam pemenuhan 

kebutuhan/kepentingan para manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan 

semaksimal mungkin, manajemen akan berupaya untuk menghindari pajak. Salah 

satu upaya yang dilakukan manajemen adalah dengan melakukan transfer 

pricing. Penelitian ini menguji beberapa faktor yakni beban pajak, intangible 

asset,tunneling incentive,mekanisme bonus, dan kepemilikan asing yang 

mempengaruhi perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 untuk 

melakukan transfer pricing.  Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan jumlah populasi sebesar 17perusahaan dengan jumlah 

sampel14 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi data panel dan menggunakan alat 

bantu program computer EViews versi 10.Hasil dari penelitian ini menunjukan 

beban pajak tidak berpengaruh  terhadap keputusan transfer pricing, intangible 

asset berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing, 

tunneling incentive berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer 

pricing, mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing 

dankepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer 

pricing. Sedangkan Koefisien Determinasi (   ) menunjukan bahwa 100% 
variabeldependen yakni transfer pricing dapat  dijelaskan dan dipengaruhi oleh 

variabel beban pajak, intangible asset,tunneling incentive,mekanisme bonus dan 

kepemilikan asing. 

 

Kata Kunci:  Transfer Pricing, Beban Pajak, Intangible Asset, Tunnelling 

Incentive, Mekanisme   Bonus dan Kepemilikan Asing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini, memberikan suatu pengaruh 

yang besar bagi pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis yang disebabkan oleh 

globalisasi sehingga perekonomian berkembang tanpa mengenal batas negara. Hal 

ini menimbulkan berbagai konflik di bidang perpajakan salah satunya adalah 

transfer pricing. Adanya transaksi barang maupun jasa yang terjadi antar wajib 

pajak yang memiliki hubungan istimewa menjadi penyebab utama timbulnya 

praktek transfer pricing. Penentuan harga transfer adalah penentuan harga atas 

transaksi produk, jasa, transaksi finansial, ataupun intangible assets antar 

perusahaan yang berelasi. praktik transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara 

memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu 

grup dan mentransfer laba yang di peroleh kepada grup yang berkedudukan di 

negara yang menerapkan tarif pajak rendah, sehingga semakin tinggi tarif pajak 

suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan 

transfer pricing. 

 Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (4) 

yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan 

atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau  

lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh 

suatu badan. hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, 

biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. 

1 
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 Menurut PSAK No.7 Tahun 2015, pihak pihak di anggap mempunyai 

hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan 

pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil 

keputusan keuangan dan operasional. Apabila entitas induk, entitas anak, dan 

entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan 

hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa ini dapat menyebabkan 

perbedaan harga transfer dimana harga menjadi tidak wajar karena kekuatan pasar 

tidak berlaku apa adanya (Kurniawan,2015). 

 Peraturan Dirjen Pajak nomor 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip 

kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa diyakini dapat mengakibatkan berkurang 

atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan 

multinasional cenderung memindahkan kewajiban perpajakannya dari negara 

negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara negara yang menerapkan 

tarif pajk yang rendah.  

 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) 

menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di 

Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 

karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama 

supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia.  Sebanyak 

2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan 

sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 

10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer 

http://bisnis.liputan6.com/read/2467502/ini-denda-bagi-yang-terlambat-lapor-spt-pajak
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pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke 

negara lain. Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi mengemplang pajak karena 

alasan merugi terus menerus. Ada tiga penyebab utama yaitu pertama, perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar 

negri sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. Kedua, ribuan 

perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut 

mendapatkan fasilitas insentif pajak Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. 

Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan 

tersebut bisa menjadi rugi lagi (Liputan6.com). 

 Fenomena yang terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang                                                                                                                                                                                                                                                                                              

melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok 

coca-cola company, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca Cola Indonesia 

diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak 

senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 

Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar 

pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan 

penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. 

Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 

dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi 

merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut 

DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. 

Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. 

Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 

http://news.liputan6.com/read/2464413/jokowi-sinergi-jadi-kunci-penegakan-hukum-penggelapan-pajak
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49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada 

transfer pricing demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di 

persidangan mengtkan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar 

untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan 

langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan 

PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim 

masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan (kontan.co.id). 

 Dengan kasus tersebut peneliti menganalisis bahwa praktik penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia karena ingin menekan biaya 

pajak yang akan disetorkan. Cara yang dilakukan PT Coca Cola Indonesia dalam 

melakukan penghindaran pajak yaitu dengan transfer pricing. Transfer pricing 

merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok 

usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini 

bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. PT 

Coca Cola Indonesia memperbesar beban biaya iklan sehingga laba bersih yang 

dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil 

pula.  

 Selain permasalahan mengenai transfer pricing yang terjadi pada 

perusahaan coca-cola, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga 

melakukan penggelembungan yang nilainya mencapai Rp 4 triliun. Manajemen 

lama juga diduga mengalirkan dana ke pihak terafiliasi senilai Rp 1,78 triliun. 

Selain itu, ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 

miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba 
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sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari 

emiten tersebut. 

 Dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta PT Ernst & Young 

Indonesia (EY) kepada manajemen baru di AISA tertanggal 12 Maret 2019 yang 

dikutip dari CNBC Indonesia, dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada 

akun piutang usaha, persediaan, dan asset tetap grup AISA. Bentuk aliran dana 

sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup TPS Food kepada pihak-

pihak yang diduga terafiliasi dengan pihak manajemen lama bentuknya antara lain 

dengan menggunakan pencairan pinjaman grup TPS Food dari beberapa bank, 

pencairan deosito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan 

beban pihak terafiliasi oleh TP Food. 

 Menurut EY, hal ini berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi aturan 

Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi 

dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. (detik.com) 

 Menurut Lo et al.,dalam Anisyah (2018)  mengatakan bahwa terdapat 

keterkaitan antara beban pajak dengan transfer pricing. Namun hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015) bahwa beban 

pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.  

 Selain beban pajak, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing adalah intangible asset (asset tak berwujud), dalam 

PSAK 19 intangible asset didefinisikan sebagai suatu aktiva yang pada umumnya 

memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta 
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memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Menurut Hasan (2018) 

menyimpulkan bahwa intangible asset berpengaruh positif terhadap transfer 

pricing. Penelitian tentang intangible asset telah dilakukan oleh Deanti, Laksmita 

R (2017) menyatakan bahwa intangible asset tidak berpengaruh terhadap 

keputusan transfer pricing. 

 Selanjtunya, keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing juga 

di pengaruhi oleh tunnelling incentive (kepemilikan saham). tunneling incentive 

dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat privat 

yaitu transfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang 

saham pengendali.  

 Menurut Hartati (2015), tunneling incentive adalah suatu prilaku dari 

pemegang saham mayoritas yang mentransfer asset dan laba perusahaan demi 

keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung 

biaya yang mereka bebankan.  Yuniasih (2012) menyatakan tunneling incentive 

berpengaruh positif pada keputusan transfer pricing. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Deanti, Laksmita R (2017) bahwa tunneling incentive tidak 

berpengaruh terhadap transfer pricing. Selain tunnelling incentive. 

 Keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing juga di pengaruhi 

oleh mekanisme bonus. Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau 

penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan 

tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba 

merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan 

penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka berdasarkan tingkat laba direksi 
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atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan 

bonus.  

 Menurut Hartati (2015) ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya 

laba maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan 

memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus yang mereka terima. Lo et al., 

dalam Anisyah (2018) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan 

pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode 

sekarang salah satunya dengan praktek transfer pricing. Saraswati (2017) 

menyatakan mekanisme bonus tidak memilki pengaruh pada keputusan 

melakukan transfer pricing.  

Selain itu, keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing juga di 

pengaruhi oleh kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Pada saat 

kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin 

besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar 

dalam  menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya 

termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi . Sari, (2012). Hal 

ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi transfer pricing. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Fitri Anisyah dengan 

judul “Pengaruh beban pajak, intangible asset,profitabilitas,tunneling incentive 

dan  mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2014-2016. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memasukan variabel kepemilikan 
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asing sebagai ganti dari variabel Profitabilitas. Karena dalam keputusan untuk 

melakukan transfer pricing adalah adanya hubungan  istimewa baik intercompany 

maupun antarcompany. Sehingga kepemilikan asing menjadi salah satu faktor 

yang menentukan perusahaan melakukan transfer pricing. Peneliti menghapus 

variabel profitabilitas karena penelitian sebelumnya sudah menunjukkan hasil 

yang konsisten yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

terhadap transfer pricing. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan sampel 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017, 

alasannya karena sebagian besar praktek transfer pricing ini terjadi pada 

perusahaan makanan dan minuman yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. 

Penggunaan sampel selama 4 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi 

perusahaan makanan dan minuman yang melakukan praktek transfer pricing.   

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan melihat pemaparan 

penelitian penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari 

penelitian sebelumnya, hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti kembali 

transfer pricing dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, 

Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing  terhadap 

Transfer pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017)”.  



9 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing ? 

2. Apakah intangible assets berpengaruh terhadap transfer pricing? 

3. Apakah tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing? 

4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing? 

5.  Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing? 

6. Apakah beban pajak, intangible assets, tunneling incentive, mekanisme 

bonus dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban pajak terhadap 

transfer pricing pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intangible assets terhadap 

transfer pricing pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tunneling incentive  

terhadap transfer pricing pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus  terhadap 

transfer pricing pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman.  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing  terhadap 

transfer pricing pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman.  
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6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban pajak, intangible 

assets, tunneling incentive, mekanisme bonus dan kepemilikan asing 

terhadap transfer pricing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal hal hal yang bersifat teoritis 

yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis, 

yang dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah masalah 

yang akrual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan kajian dalam penelitian mengenai transaksi Transfer pricing dan 

latar Belakang dilakukannya transaksi tersebut bagi perusahaan 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan 

bagi : 

a. Pemerintah 

Guna memperbaiki peraturan perundang undangan mengenai kegiatan 

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, 

sehingga dapat mengurangi kecurangan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan perusahaan terkait. 

b. Pengguna Informasi Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat 

lebih berhati hati dan lebih cermat menganalisis terjadinya kecurangan 

yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Juga bagi 
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pemegang saham minoritas untuk dapat lebih cermat dalam 

mengamati adanya keputusan dari pemegang saham mayoritas yang 

dapat merugikan mereka. 

c. Masyarakat 

Memberikan pemehaman bagi masyarakat luas mengenai apa dan 

bagaimana transaksi Transfer pricing dilakukan di dalam proses bisnis 

perusahaan manufaktur. 

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I :  PENDAHULUAN            

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga 

diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian 

ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika 

penulisan.  

BAB II :  LANDASAN TEORI  

 Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan 

tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang berguna 

untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta diuraikan 

pula mengenai hipotesis penelitian ini.  
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BAB III :  METODE PENELITIAN  

 Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data,serta metode analisis 

yang digunakan dalam penulisan proposal ini. 

BAB lV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis 

data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

statistik deskriptif, multikolinearitas, heterokedastisitas dan uji 

regresi data panel. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji 

hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP  

 Pada bab ini merupakan bagian  akhir dari penulisan skripsi ini. 

Di dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran yang relevan untuk penelitian yang 

selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Keseimbangan Pasar 

Setiap barang yang memiliki nilai akan mampu ditukar dengan barang 

lain secara bebas. Dan ketika nilai yang dimiliki barang tersebut dinyatakan 

dengan uang, maka nilai itu disebut dengan harga. Jadi harga adalah nilai 

barang. Dengan demikian, secara sederhana. 

a. Harga Pasar 

Menurut Soeharno (2009:22) harga pasar adalah keseimbangan pasar 

yang terjadi apabila penawaran sama dengan permintaan. Dapat 

dikatakan bahwa harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga 

yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah 

barang yang ditawarkan. Dimana ada kesepakatan antara harga yang 

diminta oleh pembeli dan harga yang ditawarkan oleh penjual untuk 

suatu barang yang sedang di transaksikan. Titik temu kedua harga ini 

kemudian disepakati sebagai harga keseimbangan pasar. 

Bila ditunjukkan dalam bentuk kurva, maka harga keseimbangan 

merupakan perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva 

penawaran.  
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b. Permintaan 

Menurut Soeharno (2009:13) permintaan adalah berbagai jumlah 

(kuantitas) suatu barang dimana konsumen bersedia membayar pada 

berbagai alternative harga barang. Kurva permintaan adalah kurva yang 

menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta.  

Jika harga yang diminta semakin tinggi maka jumlah yang diminta akan 

semakin rendah atau sedikit. Hubungan yang demikian ini disebut 

hubungan yang negative. Jika variabel yang satu naik, maka variabel 

yang lain turun. Disini berlaku hukum permintaan, yaitu jika harga 

barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. 

Pergeseran kurva permintaan ke kanan berarti adanya kenaikan 

jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, pergeseran kurva ke kiri 

berarti terjadi penurunan permintaan sehingga harga barang akan 

mengalami penurunan. 

c. Penawaran  

Menurut Soeharno (2009:19) penawaran suatu produk adalah 

berbagai kuantitas produk dimaa produsen bersedia menjualnya pada 

berbagai harga alternative. Jumlah barang yang ditawarkan semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya harga barang. Artinya jika 

harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga meningkat. 

Pergeseran kurva penawaran ke kanan berarti terjadi kenaikan 

jumlah barang yang ditawarkan. Jika permintaan tetap, maka harga 

akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika pergeseran kurva 
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penawaran ke kiri berarti terjadi penurunan jumlah penawaran barang, 

maka harga akan mengalami kenaikan. 

 Transfer pricing adalah tentang kesepakatan harga yang terjadi antara 

pihak yang memiliki hubungan terafiliasi. Dimana perusahaan induk yang 

melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian dengan perusahaan anak 

harus menyepakati harga yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 

2.1.2 Transfer pricing 

Transfer pricing (penentuan harga transfer) secara umum adalah 

kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara 

pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa ( Kurniawan 2015:1). 

Walaupun istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan istilah yang 

netral, tetapi dalam praktiknya istilah transfer pricing sering kali diartikan 

sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau 

laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, transfer pricing  di 

anggap sebagai upaya penghindaran  pajak (tax avoidance) apabila penentuan 

harga dalam transaksi antar pihak yang di pengaruhi hubungan istimewa 

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

Menurut Pohan (2018:196) transfer pricing merupakan harga yang 

diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya 

dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, 

dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (arm’s length price 

principle). Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu 

intracompany dan intercompany transfer pricing. Intracompany transfer 
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pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan. 

Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara 

dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. 

Harga transfer (transfer pricing) merupakan harga yang diperhitungkan 

untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat 

pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, 

imbalan atau jasa, tingkat bunga pinjaman,beban atas persewaan dan metode 

pembayaran serta pengiriman uang (Zain 2008). 

Dalam peraturan Dirjen Pajak (PER-32/PJ/2011) Pasal 1 Ayat 8, proses 

dalam menentukan harga transfer antar pihak istimewa disebut dengan transfer 

pricing. Modus penentuan harga transfer yang dilakukan untuk melakukan 

praktik penghindaran pajak adalah dengan memanipulasi harga transaksi yang 

dibebankan antara perusahaan perusahaan yang memilki hubungan istimewa 

untuk meminimalisir total beban pajak terutang grup perusahaan. 

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK) No. 7 tahun 

2015, pihak pihak mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai 

pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil suatu keputusan. 

Transaksi antara pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah 

suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga di 

perhitungkan. Penelitian Darussalam, dkk (2013) menjelaskan bahwa transfer 

pricing dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan harga dalam 
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transaksi yang dilakukan pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Dalam praktek bisnis, transfer pricing sering dilakukan perusahaan 

multinasional yang berada satu grup dengan perusahaan tersebut. 

Dalam Islam, diakui adanya hak milik perseorangan yang berhak 

mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Hak milik 

perseorangan itu apabila banyak, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban 

lainnya untuk kepentingan agama, Negara dan sebagainya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa:29  

                       

                           

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang 

beriman memakan harta yang batil dan membunuh orang lain atau membunuh 

diri sendiri itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi 

kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat (Khoiri, 2018). 

2.1.2.1  Metode Transfer pricing  

Dalam buku Kurniawan (2015) bahwa OECD Guidelines membagi 

metode transfer pricing ke dalam lima metode  yang dikelompokan dalam 

dua ketegori, yaitu metode Tradisional (traditional Transaction 

Methods/standard methods) dan  metode laba transaksi (Transaction Profit 

Methods). Yang termasuk dalam kategori metode Tradisional: Dalam OECD 
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Guidelines 1995 (lama), penerapan metode tersebut dilakukan secara hirarkis, 

di prioritas kan mulai dari metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), 

jika tidak bisa baru diterapkan metode resele price (RPM) dan seterusnya, 

dalam OECD guidelines 2009 (baru), menggunakan the most appropriate 

method artinya wajib pajak boleh memilih metode transfer pricing yang 

paling sesuai, tidak perlu lagi dilakukan secara hirarkis. 

1. Comparable Uncontrolled Pricing Method  

Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa adalah metode penentuan harga transfer, yang 

dilakukan dengan membandingkan harga dalamm transaksi yang 

dilakukan antara pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan 

harga barang atau jasa dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak pihak 

yang tidak mempunyaai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan 

yang sebanding. 

2. Resale Price Method 

Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga 

transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi 

suatu produk.dilakukan antara pihak pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dengan harga jual kembali produk tersebutsetelah dikurangi laba 

kotor wajar, yang mencerminkan fungsi asset dan resiko atas penjualan 

kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam 

kondisi wajar. 
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3. Cost Plus Pricing Method 

Metode Biaya Plus adalah metode penentuan harga transfer, yang 

dilakukan dengan menambahkan yingkat laba kotor yang di peroleh 

perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh 

perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah 

sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. 

4. Profit Split Method 

Metode pembagian laba adalah metode penentuan hraga transfer 

berbasis laba transaksional. Dilakukan dengan mengidentifikasikan laba 

gabungan atas transaksi afiliasi yang akan di bagi oleh pihak pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang 

dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba 

yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara 

pihak pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan 

menggunakan metode konstribusi atau metode sisa pembagian laba. 

5. Transactional Net Margin Method 

Metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga 

transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih 

operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas 

transaksi antara pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan 

persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding 
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dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau 

persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding 

yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa 

lainnya. 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam Harga Transfer sebagai berikut: 

a. Memaksimalkan penghasilan Global 

b. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi  

c. Mengevaluasi Kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara 

d. Menghindarkan Pengendalian Devisa 

e. Mengontrol Kredibilitas Asosiasi 

f. Mengurangi Resiko Moneter 

g. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai 

h. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat 

i. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk 

j. Mengurangi resiko pengam,bilalihan oleh pemerintah 

2.1.3 Beban Pajak 

Menurut PSAK 46 (2014) tentang beban pajak (penghasilan pajak) 

adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang di perhitungkan 

dalam menentukan laba rugi pada suatu periode kemudian dipadankan dengan 

laba akuntansi. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini 

(penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan ( penghasilan pajak 

tangguhan). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khusus nya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
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merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan  hal diatas, maka pajak 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu : 

a. Fungsi Anggran (Budgeter) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas tugas rutin 

negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. 

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak 

digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja 

barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,yakni 

penerimaan dalam negri di kurangi pengeluaran rutin.  

b. Fungsi Mengatur ( Regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Contoh nya dalam rangka menggiring penanaman modal, 

baik dalam negri maupun luar negri, diberikann berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak.  

c. Fungsi Stabilitas  

Dengan adanya pajak, pemerintah memilki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 
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peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

d.  Fungsi Redistribusi Pendapatan 

 Pajak yang sudah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.1.3.1  Strategi Perencanaan Pajak  

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan Beban Pajak 

secara legal, yaitu: 

1. Tax Saving 

2. Penghindaran pajak (tax avoidance) 

3. Penundaan atau penggeseran pembayaran pajak 

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan 

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar 

2.1.3.2 Penghindaran Pajak (tax avoidance)  

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan 

melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui 

penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan 

cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Penghindaran pajak dapat juga di definisikan sebagai suatu bagian dari strategi 

manajemen pajak yang tidak di larang dalam undang undang pajak. 

Penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal tax evasion  atau dapat juga 
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di anggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak 

diperbolehkan dalam peraturan perundang undangan perpajakan 

2.1.3.3 Effective Tax Rate (ETR)  

Effective tax rate (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran 

tarif pajak yang di tanggung oleh perusahaan. Effective tax rate (ETR) di 

hitung atau di nilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan sehingga effective tax rate (ETR) merupakan bentuk perhitungan 

tarif pajak pada perusahaan. Menurut Richardson et., al dalam Anisyah (2018) 

tarif pajak efektif adalah perbandingan antara rill yang kita bayar dengan laba 

komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur 

dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Dari 

definisi tersebut effective tax rate (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui 

jumlah penentuan perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya 

terhadap laba komersial yang di peroleh.  

2.1.4 Intangible Assets 

 Menurut PSAK NO 19 Pasal 17 (2015), Aset tidak berwujud  (Intangible 

Assets) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa manfaat yang 

panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalam 

kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk di jual kembali. 

 Harta tidak berwujud untuk kepentingan analisis penentuan harga transfer 

adalah asset yang bukan merupakan asset fisik atau asset keuangan. Harta tidak 

berwujud tersebut meliputi harta tidak berwujud sehubungan dengan fungsi 

pemasaran (Marketing Intangible).  
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2.1.4.1 Karateristik Asset 

Berdasarkan PSAK No 19 Revisi 2015, asset dapat dikategorikan sebagai 

asset tidak berwujud apabila memenuhi beberapa kreteria antara lain : 

a. Keteridentifikasian : Aset non moneter yang dapat di identifikasi tanpa 

wujud fisik, dapat di pisahkan/dibedakan, atau timbul dari kontrak atau 

hak legal lainnya. 

b. Pengendalian : mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan 

dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis 

tersebut. 

c. Manfaat ekonomis masa depan : mencakup pendapatan  dari penjualan 

barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan 

asset tersebut. 

2.1.4.2 Pengakuan dan pengukuran 

Dalam mengakui suatu item sebagai asset tidak berwujud, entitas perlu 

menunjukan bahwa item tersebut memenuhi definisi asset tidak berwujud dan 

memenuhi kreteria pengakuan. Terdapat kreteria dalam pengakuan, 

sebagaimana dalam PSAK 19 revisi 2015, antara lain kemungkinan besar 

entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan, biaya perolehan asset 

tersebut dapat di ukur secara andal, dalam menilai kemungkinan asset tidak 

berwujud menggunakan asumsi masuk akal dan dapat di pertanggungjawabkan 

serta estimasi terbaik manajemen, pengeluaran yang tidak memenuhi kreteria 

pengakuan di akui sebagai beban selain itu asett tidak berwujud pada awalnya 

harus di akui sebesar biaya problem. 
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2.1.4.3 Biaya penelitian dan Pengembangan 

Kieso et., al (2011:635-637) menjelaskan bahwa, biaya penelitian dan 

pengembangan dengan sendirinya bukan sebagai asset tidak berwujud, 

sehingga semua biaya penelitian dan pengembangan harus dibebankan ke 

beban pada saat terjadinya. Selain itu juga dijelaskan dalam PSAK 19 Revisi 

2015, bahwa tahap pengembangan dapat dikapitalisasi sebagai asset tidak 

berwujud sebesar biaya perolehan jika kreteria pengakuan terpenuhi dan asset 

baru hasil pengembangan siap di gunakan. 

2.1.5 Tunneling Incentive  

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No 15 (2015) adalah entitas 

yang memilki saham sebesar 25% atau lebih baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga entitas di anggap memilki pengaruh signifikan dalam 

mengendalikan perusahaan. pemegang saham non pengendali adalah entitas yang 

memilki saham sebesar 25%  baik secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga entitas di anggap tidak memilki pengaruh signifikan dalam 

mengendalikan perusahaan. 

Dalam penelitian transfer pricing ini telah ditekankan pada keberadaan 

kepemilikan asing sebagai pemegang saham pengendali di perusahaan karena 

transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak asing dan 

perilaku pengalihan asset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang 

saham mayoritas yang mengendalikan pemegang saham minoritas. Contoh 

tunneling incentive adalah membagikan dividen, menjual asset atau sekuritas dari 

perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan 
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harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak 

memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan. 

Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa sebagai salah satu upaya 

untuk mengurangi dan mencegah aktivitas tunneling, perusahaan seharusnya 

menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif.melalui pengawasan yang 

dilalui oleh banyak pihak yang di nilai independen, akan membatasi ruang lingkup 

yang sering kali digunakan pemegang saham pengendali untuk melakukan 

tunneling. Istilah tunneling pada awalnya digunakan untuk menggambarkan 

pengambilalihan pemegang saham minoritas di republik Ceko seperti pemindahan 

asset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). Struktur kepemilikan 

mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur 

kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi ( Mutmainah, 2008). 

2.1.6 Mekanisme Bonus 

Menurut PSAK 24 revisi (2016), dalam imbalan kerja menjelaskan bonus 

merupakan imbalan kerja jangka pendek yang jatuh tempo kurang lebih 12 

bulan,yang diberikan oleh perusahaan atau pemegang saham melalui RUPS 

kepada anggota direksi uang di anggap mempunyai kinerja baik setiap tahun serta 

apabila perusahaan memperoleh laba. 

Dewan Standart Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan PSAK 

24 revisi (2016) mengenai imbalan kerja yang berlaku efektif pada tanggal 28 

September 2015. PSAK 24 merupakan standar akuntansi yang mengacu pada 

International Financial Reporting Standards dan di bahas dalam International 

Accounting Standards (IAS) 19 mengenai Employe Benefit yang mulai berlaku 
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efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Perusahaan (pemberi kerja) akan 

mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup signifikan untuk membayar imbalan 

kerja kepada karyawannya. Karyawan sangat sensitif terhadap imbalan kerja 

terutama gaji yang di bayarkan secara tidak akurat dan tidak tepat waktu. 

Merujuk kepada pendapat Homgren dalam Anisyah (2018)  yang 

menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi di 

berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus 

bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba 

subunit namun berdasarkan pada kebijakan dan laba perusahaan secara 

keseluruhan. 

Bonus merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung, atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan (Malayu, 2010 : 118). Bonus merupakan 

penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota direksi setiap tahun 

apabila perusahaan memperoleh laba. System pemberian kompensasi bonus ini 

dapat membuat para pelaku terutama terutama manajer diperusahaan dapat 

melakukan perekayasaan terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh 

mekanisme bonus yang maksimal.  Dalam menjalankan tugas,para direksi 

cenderung menunjukan kinerja yang baik kepeda pemilki perusahaan untuk 

memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya 

memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau 

subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan 

keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat 
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Horngren dalam Mutamimah (2008) yang menyebutkan bahwa kompensasi 

(bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi.  

2.1.7 Kepemilikan Asing 

Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 

menyebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 

perseorangan warga negara asing,dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau 

seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham 

biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum,pemerintah serta 

bagian bagiannya yang berstatus luar negri (Anggraini dalam Suci, 2018).  Entitas 

asing memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki 

pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan biasanya disebut sebagai 

saham pengendalian asing. Pemegang saham pengendalian asing akan 

memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia 

inginkan yang dapat menguntungkan dirinya.  

Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi 

dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi, 

dengan caranya melalui praktek transfer pricing. Pemegang saham pengendali 

asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan 

pribadinya pada harga dibawah harga pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh 

pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga 

merugikan pemegang saham non pengendali. (Atmaja dalam Suci, 2018). 
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2.2 Pajak dalam Pandangan Islam 

Sistem perpajakan dalam Islam pajak menurut definisi para ahli keuangan 

ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan 

kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan 

hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan 

untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuantujuan lain 

yang ingin dicapai oleh negara.  

Dalam islam pajak dijelaskan dalamm surah At-Taubah: 29 

                     

                  

             

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS At-

Taubah:29) 

 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jizyah adalah 

pajak yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, 

sebagai imbalan bagi jaminan keamanan diri mereka. Adapun Menurut Gusfahmi 

(2018), Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi 

Islam sebetulnya bukan Jizyah karena Jizyah artinya kehinaan. 

Menurut Khalifah Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum Muslim 

dipungut  dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti 
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perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Oleh 

sebab itu, Pajak bagi kaum Muslim tidak dapat diartikan kehinaan, rendah atau 

berkurang. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut apalagi mengenakan Jizyah 

untuk kaum Muslim. Jizyah lebih tepat diterjemahkan dengan “upeti” (pajak 

kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi 

(kaum penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe’I dalam 

Kitab Al-Umm, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha’, Sayyid Sabiq dalam 

kitab Fiqhus Sunnah, Sa’id Hawwa dalam kitab Al-Islam, Ibnu Taimiyah dalam 

kitab Majmu’atul Fatawa, dan Imam Al Mawardi dalam kitab Al Ahkam al 

Sulthaniyah. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan berupa teori atau temuan melalui berbagai hasil 

penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 

sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan adalah terkait dengan masalah transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian 

melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi atau 

jurnal jurnal melalui internet. Berdasarkan hasil hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa sebagian besar menyatakan variabel transfer 

pricing dapat mempengaruhi variabel lain. Untuk memudahkan pemahaman 

terhadap bagian ini, dapat di lihat pada tabel. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1.  Fitri 

Anisyah 

(2018) 

Pengaruh beban 

pajak, intangible 

asset,profitabilitas, 

tunneling 

incentive dan 

mekanisme bonus 

terhadap transfer 

pricing pada 

perusahaan 

manufaktur  

Dependen : 
transfer pricing  

Independen : 

beban pajak, 

intangible 

asset,profitabilitas, 

tunneling 

incentive dan 

mekanisme bonus 

 

 Beban Pajak 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 
Intangible  asset 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 

Tunneling 

incentive 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 

Mekanisme bonus 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 

2 Thesa 

Refgia  

(2017)  

Pengaruh pajak, 

mekanisme bonus, 

ukuran perusahaan, 

kepemilikan asing, 

dan tunneling 

incentive  terhadap 

transfer pricing  

perusahaan sektor 

industri dasar dan 

kimia yang listing di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Dependen : 

transfer pricing  

Independen : 

Pajak 

mekanisme bonus 

ukuran perusahaan 

kepemilikan asing 

tunnelling incentive 

Pajak berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing. 

mekanisme bonus 

tidak berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing. 

 ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing. 

kepemilikan asing 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing.  

tunnelling incentive 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing. 

 

3 Laksmita 

Rachmah 

Deanti 

(2017) 

Pengaruh pajak, 

intangible assets, 

leverage, 

profitabilitas, dan 

tunneling incentive 

Dependen : 

transfer pricing  

 

Independen : 

Pajak  

Pajak memiliki 

pengaruh positif 

terhadap keputusan 

transfer pricing 

perusahaan.  
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No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

terhadap keputusan 

transfer pricing  

perusahaan 

multinasional 

indonesia  

Intangible asset 

Leverage 

Profitabilitas  

Tunneling incentive  

Intangible Asses dan 

Tunneling Incentive 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

transfer pricing  

perusahaan.  

leverage dan 

profitabilitas 

memilki pengaruh 

negatif terhadap 

keputusan transfer 

pricing perusahaan. 

4 Anggra 

Kusuma 

Nugraha 

(2016)  

Analisis pengaruh 

beban 

pajak,tunneling 

incentive, dan 

mekanisme bonus 

terhadap transfer 

pricing perusahaan 

multinasional yang 

listing di  bursa efek 

indonesia  

Dependen : 

transfer pricing 

 

Independen : 

beban pajak 

tunneling incentive  

mekanisme bonus 

Beban pajak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

transfer pricing. 

tunneling incentive 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

transfer pricing. 

mekanisme bonus 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

transfer pricing. 

5 Mispiyanti  

(2015) 

Pengaruh pajak, 

tunnelling incentive 

dan mekanisme 

bonus terhadap 

keputusan transfer 

pricing  

Dependen : 

transfer pricing 

 

 Independen : 

pajak 

tunnelling incentive 

mekanisme bonus  

 

Pajak tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

keputusan transfer 

pricing pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia . 

tunneling incentive  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan transfer 

pricing. 

mekanisme bonus 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan  transfer 

pricing.  

6 Marfuah et 

al 

 (2014)  

pengaruh pajak, 

tunnelling incentive 

dan exchange rate 

pada keputusan 

transfer pricing  

perusahaan   

Dependen :  

keputusan transfer 

pricing 

 

Independen : 

 pajak 

pajak justru 

berpengaruh 

negative signifikan 

terhadap keputusan 

transfer pricing 

tunnelling incentive  
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No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

tunnelling incentive  

exchange rate 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

transfer pricing  

perusahaan. 

exchange rate tidak  

berpengaruh 

terhadap keputusan 

transfer pricing 

 

 

 

2.4 Desain Penelitian 

Desain menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk 

dengan jalan membuat generalisasi terhadap suatu yang khas sehingga 

mempermudah mengkomunikasikan dasar pemikiran kepada orang lain agar 

mudah dimengerti oleh orang lain. Berdasarkan teori teori yang telah dijabarkan . 

dapat di tarik desain atau konsep kerangka berfikir yang bertujuan mempermudah 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 2.1 

 (Kerangka Pemikiran) 

 Variabel Independen  

 

 

 

 

 

   

 

            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

2.5 Pengembangan  Hipotesis  

2.5.1 Hubungan beban pajak terhadap transfer pricing  

 Perusahaan mutinasional melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk 

meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Motivasi pajak dalam 

transfer pricing pada perusahaan multinasional tersebut dilaksanakan dengan 

memindahkan penghasilan kenegara dengan beban pajak terendah.  

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klassen, dalam Anisyah (2018), 

beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing dengan menurunkan tingkat 

Beban Pajak 

(X1) 

Intangiblle Assets  

(X2) 

 

 

 

Tunnelling 

Incentive  

 

(X3) Mekanisme 

Bonus  

 (X4) 

 

Kepemiikan 

asing  

(X5) 

 

Transfer 

Pricing  

Variabel Dependen 
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pajak marginal perusahaan yang terdaftar, semakin tinggi penghematan pajak itu 

bisa didapat dengan menggeser keuntungan dari perusahaan terkait ke daftar 

perusahaan. Pergeseran pendapatan yang disebabkan pajak ini dicapai melalui 

manipulasi harga dibebankan pada penjualan pihak terkait. Sehingga menjadi 

alasan perusahaan manufaktur melakukan transfer pricing.dengan cara melakukan 

transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara, perusahaan 

melakukan transfer pricing dalam perencanaan beban pajaknya guna 

meminimalkan pajak yang dibayar. 

  Hasil penelitian Hartati (2014) menyatakan bahwa beban pajak 

berpengaruh terhadap transfer pricing. Besarnya keputusan untuk melakukan 

praktek transfer pricing  akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih 

rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran 

pendapatan dari negara negara dengan tarif pajak tinggi ke negara negara dengan 

tarif pajak yang rendah. Sehingga makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan 

semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktek transfer pricing yang 

menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Beban 

pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing  

dengan harapan dapat menekan harga tersebut. Sehingga dalam penelitian ini 

hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H1 : Beban pajak diduga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing. 
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2.5.2 Hubungan intangible assets terhadap transfer pricing  

  Teori Agency sebagai teori yang mendasari hubungan antara intangible 

assets dengan transfer pricing., bahwa R&D yang intensif dalam suatu 

perusahaan berhubungan dengan royalty dan utang dalam struktur modal 

perusahaan. Jika manajer adalah risk averse (menyukai resiko) maka ia akan 

memilih investasi pada intangible assets (yang lebih beresiko di banding 

intangible assets), dan salah satu cara mengurangi keseluruhan resiko tersebut 

adalah dengan mengurangi debt perusahaan. Davidson, et al. (2004)  dalam 

Gamayuni, (2010). Bahwa perusahaan dengan R&D intensif memiliki level utang 

yang lebih rendah secara signifikan disbanding dengan perusahaan dengan R&D 

non intensif. 

 Asset tidak berwujud berupa pembayaran royalty kepada pemegang saham 

atau induk perusahaan., semakin sulit untuk melakukan penilaian terhadap asset 

tidak berwujud tersebut maka perusahaan yang melakukan penilaian terhadap 

asset tidak berwujud tersebut maka perusahaan yang melakukan hubungan 

istimewa akan cenderung melakukan praktek transfer pricing, karena royalty ini 

masih perlu lagi diuji mengenai ekstensinya, manfaat ekonominya, keberadaan 

transfer dan kewajaran dari tarif dan harganya. Penting untuk memahami 

kemampuan memisahkan asset tidak berwujud dari asset lainnya untuk tujuan 

penilaian ( Brauner :2008:86). R&D terhadap kinerja perusahaan karena akan 

berdampak pada kebijakan strategis yang diambil oleh perusahaan termasuk 

keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. 
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 Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Richarsond, et al.dalam 

anisyah (2018)  bahwa resiko Transfer pricing meningkat karena terdapat 

perbedaan dalam interpretasi penilaian harga transfer, dan kesulitan bagi 

perusahaan adalah untuk mendefinisikan dengan tepat transaksi mengenai harta 

tidak berwujud. Sejak harta tidak berwujud sulit untuk dilakukan penilaian, 

transfer pembayaran berupa royalty yang menunjukan harta tidak berwujud juga 

sulit dilakukan penilaian pada Arm’s Lengh Prices. Sehingga dalam penelitian ini 

hipotesis dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H2 : Intangible assets diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing 

2.5.3 Hubungan tunnelling incentive terhadap transfer pricing  

   Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi 

masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan kepentingan 

menager dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manager dianggap sebagai seorang 

pemilik. Perusahaan di asia kebanyakan memilki struktur kepemilikan yang 

terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan 

konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali bersama sama 

manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Berdasarkan PSAK No. 15 

yang mengukur pengaruh signifikan pemegang saham oleh pihak asing dengan 

menggunakan persentase kepemilikan saham 25% atau lebih. tunnelling incentive  

merupakan pengambilalihan pemegang saham minoritas, tunnelling incentive  ini 

diukur dengan cara  persentase kepemilikan saham di atas 25% sebagai pemegang 
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saham pengendali. Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang 

saham pengendali untuk mengawasi manajemen karna pemegang saham 

pengendali memilki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang 

lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham pengendali dapat 

menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannyasendiri. 

  Tunneling incentive merupakan suatu perilaku dari pemegang saham 

mayoritas yang mentransfer asset laba dan laba perusahaan demi keuntungan 

mereka sendiri. Hal ini di dukung oleh penelitian Lo et, al dalam Anisyah (2018)  

bahwa dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk 

tunneling keuntungan ke perusahaan induk, menunjukan bahwa semakin tinggi 

hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang 

saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk 

memerintahkan manajemen melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang 

bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan dirinya. 

Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah transfer pricing. 

  Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis adalah : 

 H3: Tunnelling Incentive diduga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.  

2.5.4 Hubungan mekanisme bonus terhadap transfer pricing 

  Dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan 

melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, 

pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara 

keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya. Hal ini didukung 
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oleh pendapat Horngren (2008: 429), yang menyebutkan bahwa kompensai 

(bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satuorganisasi. 

Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka 

semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. 

 H4:  Mekanisme bonus diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing. 

2.5.5 Hubungan kepemilikan asing terhadap transfer pricing.  

  Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

perorangan atau institusional asing. Asia terutama di indoneia menggunakan 

struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan tersebut 

menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam 

pengelolaan perusahaan serta memperoleh kekuasaan dan insentif untuk dapat 

bernegoisasi dan mendorong kontrak perusahaan dengan para stakeholder. 

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik 

kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan 

pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non 

pengendali Dyanty (2011). 

H5: Kepemilikan asing diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing. 

2.5.6 Hubungan beban pajak, intangible assets, tunneling incentive, 

mekanisme bonus dan kepemilikan asing terhadap keputusan untuk 

melakukan transfer pricing 
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 Pasal 1 ayat 2 UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP menyatakan bahwa 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar  pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan 

sebagai wajib pajak wajib menunaikan kewajiban perpajakannya. Suatu 

perusahaan yang memiliki laba yang tinggi wajib membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan. 

 Nilai aset tidak berwujud sangat sulit untuk ditentukan pada saat transaksi 

jual-beli, jika perusahaan menjual aset tidak berwujud pada pihak terafiliasi 

dengan nilai yang tinggi, dengan tujuan meningkatkan laba, maka beban pajak 

perusahaan pun akan ikut tinggi. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang 

tinggi pada suatu perusahaan akan mendorong manajemen perusahaan untuk 

mengatur agar terhindar dari pembayaran pajak yang tinggi dengan cara 

melakukan transfer pricing. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah 

dengan mentransfer laba ke perusahaan lain yang memiliki hubungan terafiliasi.  

 Selain karena beban pajak yang tinggi, motivasi mendapatkan bonus yang 

tinggi, dan keuntungan untuk kepentingan pribadi, individu akan melakukan 

transfer pricing untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian hipotesisnya 

adalah: 

H6: Beban pajak, intangible assets, tunneling incentive, mekanisme bonus dan 

kepemilikan asing diduga memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam menganalisis Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Tunneling 

Incentive, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer pricing 

(Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama  2014-2017,maka penulis menetapkan 

ruang lingkup penelitian dengan variabel bebas (Independen) antara lain adalah 

Beban Pajak, Intangible Asset,, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan 

Kepemilikan Asing.Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah keputusan 

perusahaan melakukan Transfer pricing.  

3.2    Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi  

Menurut Sugiono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

populasi penelitian ini adalah sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian juga termasuk dalam skala perusahaan 

multi nasional.  

3.2.2 Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, bila populasi besar dari penelitian tidak mungkin mempelajari semua 
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yang ada pada populasi Sugiono (2012:91). Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2017. 

2. Menerbitkan Data laporan keuangan (annual report) pada tahun 2014-2017 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Sampel 

No Kriteria penentuan sampel jumlah 

1. Perusahaan Manufaktur  sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 

17 

2. Perusahaan yang tidak mengeluarkan annual report 

selama periode pengamatan (2014-2017) 

3 

Total sampel 14 

Sumber : data diolah 2019 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menjadi sampel penelitian 

berjumlah 14 perusahaan. Dengan tahun pengamatan sebanyak 4 tahun berturut- 

turut, maka total sampel menjadi 56 sampel yaitu 14 perusahaan x 4 tahun 

observasi. Sampel tersebut dipilih karena memenuhi seluruh kriteria yang 

ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun nama  perusahaan yang dijadikan sampel  

dalam  penelitian  ini  selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 

Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk AISA 

2. PT. Tri Banyan Tirta Tbk ALTO 

3. PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk CEKA 

4. PT. Delta Djakarta, Tbk DLTA 

5. PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk ICBP 

6. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk INDF 

7. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk MLBI 

8. PT. Mayora Indah, Tbk MYOR 

9. PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk PSDN 

10. PT. Nippon Industri Corporindo, Tbk ROTI 

11. PT. Sekar Bumi, Tbk SKBM 

12. PT. Sekar Laut, Tbk SKLT 

13. PT. Siantar Top, Tbk STTP 

14. PT. Ultrajaya Milk Industry And Trading 

Company, Tbk 

ULTJ 

  Sumber : data diolah 2019 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

 Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiono (2012:71) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat di 

artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populaasi dan sampel tertentu. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan auditor independen 

masing-masing perusahaan tahun 2014-2017.  

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan, 
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yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku bacaan yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini juga 

dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, yaitu mengenai jenis data yang 

dibutuhkan, ketersediaan data, cara memperoleh data dan gambaran cara 

pengolahan data. Tahapan selanjutnya adalah penelitian pokok yang digunakan 

untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab 

persoalan penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data kuantitatif 

yang diperoleh. 

3.5 Definisi operasional dan pengukuran variabel  

3.5.1 Variabel dependen  

1. Transfer pricing (Y) 

 Transfer pricing secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam 

menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa (Kurniawan, 2015:01). Perhitungan transfer pricing 

dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat posisi 

penjualan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan 

yang melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki 

hubungan istimewa diberi nilai 1 (satu) sedangkan perusahaan yang tidak 

melakukan transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan 

istimewa diberi nilai 0 (nol) Deanti, Laskmita R (2017).  

Score 0 : Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi). 



45 

 

Score 1 : Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi). 

3.5.2 Variabel Independen  

1. Beban pajak  

Menurut PSAK 46 (2014) beban pajak menurut merupakan pajak 

yang dibebankan kepada perorangan maupun badan yang wajib dibayarkan 

kepada negara sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan negara. 

Perhitungan beban pajak dilihat dari beban pajak bersih yang ditanggung 

perusahaan, yaitu dengan perbandingan tax expense dikurangi differed tax 

expense. 

 

2. Intanggible assets  

 Menurut PSAK No. 19 pasal 17 (2015), aset tidak berwujud 

(intangible assets) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa 

manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memilki 

kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaanya tidak 

untuk dijual kembali. Harta tidak berwujud untuk kepentingan analisis 

penentuan harga transfer adalah asset yang bukan merupakan asset fisik 

atau asset keuangan. Harta tidak berwujud tersebut meliputi harta tidak 

berwujud sehubungan dengan fungsi pemasaran (Marketing Intangible).  
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3. Tunnelling Incentive  

Berdasarkan pada PSAK No. 15 yang mengukur pengaruh signifikan 

pemegang saham oleh pihak asing dengan menggunakan persentase 

kepemilikan saham 25% atau lebih. tunneling incentive merupakan 

pengambilalihan pemegang saham minoritas, tunneling incentive ini 

diukur dengan cara persentase kepemilikan saham di atas 25% sebagai 

pemegang saham pengendali (Marfuah 2014). 

 

4. Mekanisme bonus  

Menurut PSAK 24 revisi (2016), dalam imbalan kerja menjelaskan 

bonus merupakan imbalan kerja jangka pendek yang jatu tempo kurang 

lebih 12 bulan, yang diberikan oleh perusahaan atau para pemegang saham 

melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja 

baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba mekanisme bonus 

dapat diukur berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun terhadap laba 

bersih tahun t-1 (Yuniasih,2012). 

 

5. Kepemilikan asing  

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pihak pihak dari luar negri baik individu maupun 

institusional. Kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase 
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kepemilikan asing sebesar 20%  atau lebih. Kepemilikan asing dapat 

diukur dengan (Farooque dalam Suci (2018). 

   

3.6 Metode Analisis Data  

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian 

dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut : 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

 Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi variable variable yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif yang 

digunakan, antara lain rata rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. 

Statistik Deskriptif menyajikan ukuran ukuran numeric yang sangat penting bagi 

data sampel, sehingga secara konseptual dapat lebih mudah di mengerti oleh 

pembaca. 

3.6.2 Asumsi Klasik 

 Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang 

dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar 

asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat 

dan dapat dipertanggung jawabkan serta menghasilkan model regresi yang 

signifikan dan representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu (residual) terdistribusi secara normal. Menurut 

Ghozali (2006), regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal 
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atau mendekati normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil 

kemungkinan terjadinya bias. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis statistik.Analisis statistik dari uji normalitas 

dapat juga dilakukan dengan menggunakan model pengujian One Sample 

Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov–Smirnov, suatu data 

dikatakan normal jika nilai asymptotic significance lebih dari 0,05 

(Ghozali, 2006). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah 

sebagai berikut:  

a.  Apabila probabilitas nilai Z uji K–S tidak signifikan < 0,05 secara 

statistik maka Ho ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

b.   Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan > 0,05 secara statistic 

Ho diterima, yang berarti data terdistribusi normal. Uji K-S dilakukan 

dengan membuat hipotesis: 

H0 = Data residual berdistribusi normal 

H1 = Data residual tidak berdistribusi normal 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independennya (Ghozali, 2007). Untuk mendeteksi adanya masalah 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama 
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dengan nilai VIF yang tinggi karena keduanya berhubungan terbalik 

sebagaimana ditunjukkan pada rumus berikut. 

1 
VIF =      

tolerance  

Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance = 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

= 10. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0.10 berarti terdapat korelasi 

antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Indikator adanya 

multikolinearitas yaitu jika nilai VIF lebih dari 10. Variabel yang 

terdeteksi adanya multikolinearitas tidak dapat ditoleransi dan variabel 

tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh 

tidak bias. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2011:139). Ada beberapa metode pengujian heteroskedastas yang bisa 

digunakan diantaranya yaitu uji park, uji glesjer, Melihat pola grafik 

regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman. Uji glejser dilakukan dengan 

cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut 

residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan 
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absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011:175). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data  

runtut waktu (time series) yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable 

independen lainnya (Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan Run Test. Run test 

sebagai bagian dari statistik non-parametik dapat pula digunakan untuk 

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar 

residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual 

adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data 

residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). 

H0: residual (res_1) random (acak)  

H1: residual (res_1) tidak random 
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3.6.3 Analisis Induktif  

3.6.3.1 Model Regresi Data Panel  

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) 

dan data silang (cross section). Menurut agus (2009) penggunaan data panel 

dalam sebuah observasi mempunyai keuntungan yang diperoleh. Pertama, 

data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section 

mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih 

menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan 

informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah 

yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel ( omitted- variabel). 

Model estimasi dalam penelitian ini adalah :  

Yit = α + β1BPit + β2IAit + β3TUNit + β4MBit+ β5KAit + εit 

α =  Konstanta  

β1 β2 β3 β4 β5  =  Koefisien regresi 

BP  =  Beban Pajak 

IA  =  Intangible Assets  

TUN  =  Tunneling Incentive  

MB  =  Mekanisme Bonus 

KA =  Kepemilikan Asing 

e  =  Error Term 

3.6.3.2 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel  

Dalam setimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

melalui tiga pendekatan, antara lain:  
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1. Common Effect Model (CEM) 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data series dan cross section.  

2. Fixed Effect Model 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat di 

akomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel 

model ini menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap 

perbedaan intersep antar perusahaan.  

3. Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antra waktu dan antar individu. Keuntungan 

menggunakan model random effect yakni menghilangkan 

heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model 

(ECM) 

3.6.3.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel  

Untuk memilih model yang  paling tepat digunakan dalam mengelola 

data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:  

1. Uji Chow  

Chow test atau uji chow yakni pengujian untuk menentukan Model 

FixedEffect atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam 

mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah :  

H0 = Common Effect Model Atau Pooled Ols  

H1 = Fixed Effect Model  
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2. Uji Hausman  

Hausman test atau uji hausman adalah pengujian statistik atau 

memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat di 

gunakan. Setelah selesai melakukan uji chow dan didapatkan model yang 

tepat adalah fixed effect, maka selanjutnya kita menguji model manakan 

antara model fixed effect atau random effect yang paling tepat, pengujian 

ini di sebut sebagai uji hausman Uji hausman dapat di definisikan sebagai 

pengujian statistik untuk memmilih apakah model fixed effect atau random 

effect yang paling tepat digunakan. Pengujian uji hausman dilakukan 

dengan hipotesis berikut:  

H0 = Random effect model  

H1 = fixed effect model .  

3.6.4  Uji Hipotesis  

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis linear 

berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa variabel bebas 

dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel 

bebas. Analisis ini menggunakan dua pengujian yaitu uji koefisien determinasi 

(R
2
) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-

variabel independen (X) secara simultan (bersamaan) mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Imam Ghozali, 2013:177). 
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Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. 

Jika nilai F hitung > F tabel maka secara bersama-sama seluruh variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga 

dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil 

daripada 0,05 (untuk tingkat signifikasi = 5%), maka variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan 

jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Imam Ghozali (2013:177) menyatakan uji koefisien 

determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel 

bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui Adjusted R2. 

Adjusted R2 ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini 

lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang diperoleh > 

0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat 

estimasi. Semakin besar angka Adjusted R2 maka semakin baik model 

yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel  bebas terhadap 

variabel terikatnya. Jika Adjusted R2 semakin kecil berarti semakin lemah 

model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya. 
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3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel individu independen secara individu dalam menerangkan 

variabel dependen (Ghozali, 2013:178). Apabila t hitung > tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%, jika nilai t hitung > t tabel 

maka secara satu persatu variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika 

nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (untuk tingkat signifikan = 5%), 

maka variabel independen secara satu persatu berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari pada 

0,05 maka variabel independen secara satu persatu tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penelitian ini meneliti tentang faktor yang mempengaruhi transfer pricing. 

Dimana variabel independen yang digunakan adalah beban pajak, intangible 

asset, tunneling incentive, mekanisme bonus dan kepemilikan asing.  

2. Popolasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dan dalam penentuan sampelnya 

menggunakan metode purposive sampling. 

3. Berdasarkan pada hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan pada 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel 

independen (beban pajak, intangible asset, tunneling incentive, mekanisme 

bonus dan kepemilikan asing) terhadap variabel dependen (transfer pricing). 

4. Dari hasil pengujian uji hipotesis (Uji t) nilai probabilitas variabel beban 

pajak 0,4728 lebih besar dari 0,05 (0,4728>0,05). Yang artinya beban pajak 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing. 

Tidak berpengaruhnya beban pajak pada penelitian ini dikarenakan pada 

perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ada beberapa perusahaan yang 

tidak melakukan transfer pricing namun beban pajak yang dibayarkan juga 

rendah. 
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5. Dari hasil uji regresi data panel nilai probabilitas variabel intangible asset 

sebesar 0,0056 lebih kecil dari 0,05 (0,0056 < 0,05). Yang artinya intangible 

asset berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Hal 

ini menunjukkan bahwa Transfer pricing meningkat karena terdapat 

perbedaan dalam interpretasi penilaian harga transfer, dan kesulitan bagi 

perusahaan adalah untuk mendefinisikan dengan tepat transaksi mengenai 

harta tidak berwujud. Semakin sulit untuk melakukan penilaian terhadap asset 

tidak berwujud tersebut maka perusahaan yang melakukan penilaian terhadap 

asset tidak berwujud tersebut maka perusahaan yang melakukan hubungan 

istimewa akan cenderung melakukan praktek transfer pricing. 

6. Nilai Probabilitas yang diperoleh dari hasil pengujian data dengan 

menggunakan program eviews yakni sebesar 0,0337. Nilai probabilitas 

tersebut lebih kecil dari pada taraf signifikansinya yakni sebesar 0,05 (0,0337 

< 0,05) yang artinya variabel tunneling incentive berpengaruh terhadap 

transfer pricing. Berpengaruhnya penelitian ini membuktikan menunjukan 

bahwa ketika perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk 

tunneling keuntungan ke perusahaan induk, maka semakin tinggi hak kendali 

yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham 

pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk 

memerintahkan manajemen melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang 

bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan 

dirinya. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah 

transfer pricing. 
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7. Dari hasil uji t nilai probabilitas variabel mekanisme bonus sebesar 0,0145. 

Dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikasn yakni 

sebesar 0,05. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima yakni 

variabel mekanisme bonus memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing. penelitian ini membuktikan 

bahwa Dalam upaya memaksimalkan laba perusahaan maka pihak yang 

berkepentingan akan melakukan transfer pricing. Maksimalnya laba yang 

diperoleh perusahaan dengan metode transfer pricing, maka akan semakin 

besar pula bonus yang akan diterima oleh para pihak pemegang kepentingan 

tersebut. 

8. Nilai probabilitas dari variabel kepemilikan asing lebih kecil dari taraf 

signifikasinya yakni sebesar 0,05 (0,0337 < 0,05) dengan demikian hipotesis 

diterima yang artinya variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap 

transfer pricing. Berpengaruhnya variabel kepemilikan asing ini 

membuktikan bahwa Pemegang saham pengendalian asing akan 

memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia inginkan yang 

dapat menguntungkan dirinya. Penggunaan hak kendali untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak 

lain sering disebut sebagai ekspropriasi,dengan caranya melalui praktek 

transfer pricing. 

9. Dari hasil pengujian secara simultan (uji F) nilai probabilitas (F-statistic) 

sebesar 0,000139 lebih kecil dari signifikansi 0,05. Artinya variabel 

independen yakni beban pajak, intangible asset, tunneling insetif, mekanisme 
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bonusa dan kepemilikan asing secara simultan mempengaruhi keputusan 

melakukan transfer pricing. 

10. Untuk pengujian koefisien determinasi (R
2
) yang menunjukkan nilai 

0,292233. Hal ini menunjukkan bahwa 29% variabel dependen yakni transfer 

pricing dapat dijelaskan oleh variabel beban pajak, intangible asset, tunneling 

insetif, mekanisme bonusa dan kepemilikan asing. Sisanya sebesar 71% 

dipengaruhi oleh variabel lain diantaranya profitabilitas, debt covenant, 

exchange rate, dan sebagainya. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil analisis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selajutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis, sebaiknya untuk memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terfokus pada sub 

sektor makanan dan minuman. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

untuk memperbesar sampel penelitian tidak hanya terbatas pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman saja. 

3. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan  agar dapat menguji 

beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga 

mempengaruhi Transfer pricing 

4.  Perusahaan diharapkan memberikan perhatian terhadap faktor-faktor yang 

memotivasi manajemen untuk melakukan transfer pricing yakni pajak. 
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Dimana transfer pricing ini dilakukan manajemen dalam perusahaan untuk 

menghindari pembayaran pajak yang tinggi di suatu Negara. 

5.3 Keterbatasan  Penelitian 

Setelah melakukan analisis dan mengetahui hasil, maka peneliti 

menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini,antara lain : 

1. Keterbatasan priode pengamatan hanya 4 tahun yakni dari 2014-2017 dan 

jumlah sampel penelitian relative kecil yaitu 56 sampel karna 

menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman. 

2. Pemilihan indikasi hanya didasarkan pada ketersediaan informasi yang ada 

pada annual repport, namun kadang informasi yang disajikan didalam 

annual report terlalu minim sehingga mencari informasi  masih terdapat 

subjektifitas dalam menentukan nilai yang dibutuhkan  

3. Teori yang berkaitan dengan transfer pricing dan mekanisme bonus masih 

terlalu minim, sehingga penulis masih terdapat kesulitan untuk 

menentukanteori yang dapat mendukung hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 1 

TABULASI DATA 

PERUSAHAAN TAHUN Y X1 X2 X3 X4 X5 

 AISA 2014 1 0.017 0.068 0.317 1.090 0.317 

  2015 1 -0.020 0.059 0.308 0.989 0.308 

  2016 1 0.003 0.040 0.195 1.924 0.195 

  2017 1 0.005 0.054 0.207 -1.177 0.207 

 ALTO 2014 0 0.021 57.736 0.535 1.212 0.535 

  2015 0 -0.390 2.069 0.535 -4.755 0.535 

  2016 0 0.049 3.087 0.423 -1.153 0.423 

  2017 0 -0.214 3.496 0.377 -1.212 0.377 

 CEKA 2014 1 0.122 0.060 0.870 0.630 0.870 

  2015 1 0.251 0.067 0.870 2.599 0.870 

  2016 1 0.126 0.078 0.870 2.343 0.870 

  2017 1 0.228 0.095 0.870 0.063 0.870 

DLTA  2014 1 0.225 0.065 0.583 1.065 0.583 

  2015 1 0.165 0.088 0.583 0.667 0.583 

  2016 1 0.160 0.083 0.583 0.818 0.583 

  2017 1 0.185 0.177 0.583 1.210 0.583 

ICBP  2014 1 0.110 0.092 0.805 1.152 0.805 

  2015 1 0.160 0.083 0.805 1.136 0.805 

  2016 1 0.190 0.068 0.805 1.242 0.805 

  2017 1 0.245 0.051 0.805 0.976 0.805 

INDF  2014 1 0.184 0.043 0.501 1.531 0.501 

  2015 1 0.087 0.041 0.501 0.709 0.501 

  2016 1 0.184 0.035 0.501 1.420 0.501 

  2017 1 0.196 0.026 0.501 0.968 0.501 

MLBI  2014 1 0.241 0.473 0.762 0.793 0.762 

  2015 1 0.076 0.516 0.762 0.663 0.762 

  2016 1 0.171 0.421 0.762 1.976 0.762 

  2017 1 0.193 0.423 0.762 1.346 0.762 

MYOR  2014 1 0.226 0.267 0.329 0.404 0.329 

  2015 1 0.233 0.262 0.329 3.052 0.329 

  2016 1 0.248 0.228 0.329 1.111 0.329 

  2017 1 0.245 0.204 0.329 1.174 0.329 

PSDN  2014 0 -0.244 0.001 0.469 -1.298 0.469 

  2015 0 -0.032 0.001 0.469 1.541 0.469 

  2016 0 0.306 0.001 0.469 0.860 0.469 

  2017 0 0.307 0.000 0.469 -0.877 0.469 

ROTI  2014 1 0.129 0.004 0.315 1.194 0.315 

  2015 1 0.221 0.004 0.315 1.434 0.315 

  2016 1 -0.007 0.025 0.315 1.034 0.315 

  2017 1 -0.143 0.025 0.315 0.484 0.315 



 

SKBM  2014 1 0.154 0.185 0.177 7.092 0.177 

  2015 1 0.259 0.310 0.177 0.141 0.177 

  2016 1 0.268 1.852 0.177 1.775 0.177 

  2017 1 0.185 1.030 0.321 1.148 0.321 

SKLT 2013 1 0.311 0.259 0.268 1.437 0.268 

  2014 1 0.299 0.249 0.268 2.102 0.268 

  2015 1 0.267 0.251 0.268 1.139 0.268 

  2016 1 0.180 0.414 0.268 0.754 0.268 

  2017 1 0.161 0.404 0.268 1.113 0.268 

STTP  2014 0 0.264 0.415 0.568 1.078 0.568 

  2015 0 0.200 0.410 0.568 1.502 0.568 

  2016 0 0.200 0.539 0.568 0.941 0.568 

  2017 0 0.210 0.494 0.568 1.237 0.568 

ULTJ  2014 1 0.245 0.004 0.214 0.871 0.214 

  2015 1 0.253 0.003 0.214 1.848 0.214 

  2016 1 0.239 0.002 0.214 1.357 0.214 

  2017 1 0.282 0.002 0.214 1.003 0.214 

 

 



 

STATISTIK DESKRIPTIF 
      

Sample: 2014 2017     
      
        Y X1 X2 X3 X4 X5 
      

       Mean  0.785714  0.155189  1.478890  0.517696  1.024275  0.517696 
 Median  1.000000  0.191229  0.087216  0.484972  1.111663  0.484972 
 Maximum  1.000000  0.497295  57.73633  3.286062  7.092336  3.286062 
 Minimum  0.000000 -0.390266  0.000347  0.146731 -4.754810  0.146731 
 Std. Dev.  0.413289  0.139528  7.437056  0.400011  1.281816  0.400011 
 Skewness -1.392621 -1.427155  6.748821  4.806311 -0.026873  4.806311 
 Kurtosis  2.939394  6.334771  49.50190  33.89642  14.25265  33.89642 

       
 Jarque-Bera  22.63698  56.19771  6838.455  3053.724  369.3233  3053.724 
 Probability  0.000012  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

       
 Sum  55.00000  10.86323  103.5223  36.23869  71.69927  36.23869 
 Sum Sq. Dev.  11.78571  1.343291  3816.376  11.04063  113.3705  11.04063 

       
 Observations  70  70  70  70  70  70 
 

 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 
       
       

Y  1.000000  0.233636 -0.335118 -0.231606  0.373623 -0.231606 

X1  0.233636  1.000000 -0.182130  0.241292  0.474084  0.241292 

X2 -0.335118 -0.182130  1.000000 -0.000545 -0.045709 -0.000545 

X3 -0.231606  0.241292 -0.000545  1.000000 -0.051599  0.241392 

X4  0.373623  0.474084 -0.045709 -0.051599  1.000000 -0.051599 

X5  -0,231606  0.241292 -0.000545 0.241392  -0.051599 1.000000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2017

Observations 56

Mean       3.77e-17

Median   0.133128

Maximum  0.370341

Minimum -0.852611

Std. Dev.   0.347695

Skewness  -1.525516

Kurtosis   3.961894

Jarque-Bera  29.84928

Probability  0.000000
 

 

UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.991896     Prob. F(14,55) 0.4740 

Obs*R-squared 14.11100     Prob. Chi-Square(14) 0.4415 
Scaled explained SS 18.01889     Prob. Chi-Square(14) 0.2059 

     
          

 

UJI AUTOKORELASI 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 28.46202     Prob. F(2,63) 0.0000 

Obs*R-squared 33.22672     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 07/19/19   Time: 18:22   
Sample: 1 56    
Included observations: 56   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.031993 0.061746 0.518140 0.6062 

X1 0.437481 0.284420 1.538150 0.1290 



 

X2 0.002901 0.004451 0.651731 0.5169 
X3 -0.106761 0.085237 -1.252514 0.2150 
X4 -0.046945 0.029872 -1.571570 0.1211 
X5 -0.106761 0.085237 -1.252514 0.2150 

RESID(-1) 0.725154 0.124599 5.819905 0.0000 
RESID(-2) -0.016310 0.127291 -0.128131 0.8985 

     
     R-squared 0.474667     Mean dependent var 1.32E-16 

Adjusted R-squared 0.424636     S.D. dependent var 0.347695 
S.E. of regression 0.263736     Akaike info criterion 0.266906 
Sum squared resid 4.382084     Schwarz criterion 0.491756 
Log likelihood -2.341716     Hannan-Quinn criter. 0.356219 
F-statistic 9.487341     Durbin-Watson stat 1.894523 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

UJI COMMONT EFFECT 

 

Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2014 2017   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 56  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.795683 0.083229 9.560138 0.0000 

X1 0.270919 0.375134 0.722194 0.4728 
X2 -0.016932 0.005913 -2.863472 0.0056 
X3 -0.246057 0.113429 -2.169264 0.0337 
X4 0.098032 0.039017 2.512531 0.0145 
X5 -0.246057 0.113429 -2.169264 0.0337 

     
     R-squared 0.292233     Mean dependent var 0.785714 

Adjusted R-squared 0.248678     S.D. dependent var 0.413289 
S.E. of regression 0.358234     Akaike info criterion 0.853487 
Sum squared resid 8.341543     Schwarz criterion 1.014094 
Log likelihood -24.87205     Hannan-Quinn criter. 0.917282 
F-statistic 6.709524     Durbin-Watson stat 0.281634 
Prob(F-statistic) 0.000139    

     
      

 

 

 



 

FIXED EFFECT 

 

Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/19/19   Time: 18:08   
Sample: 2014 2017   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 56  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.785714 2.97E-16 2.64E+15 0.0000 

X1 5.20E-15 1.55E-15 3.353397 0.0015 
X2 -4.04E-17 2.50E-17 -1.614426 0.1125 
X3 -3.43E-15 4.82E-16 -7.123844 0.0000 
X4 0.000000 1.40E-16 0.000000 1.0000 
X5 -3.43E-15 4.82E-16 -7.123844 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 1.000000     Mean dependent var 0.785714 

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 0.413289 
S.E. of regression 1.10E-15     Akaike info criterion -65.84016 
Sum squared resid 6.24E-29     Schwarz criterion -65.26197 
Log likelihood 2322.406     Hannan-Quinn criter. -65.61050 
F-statistic 5.78E+29     Durbin-Watson stat 1.128067 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

RANDOM EFFECT 

 

Dependent Variable: Y   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/19/19   Time: 18:12   
Sample: 2014 2017   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 56  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.785714 0.098285 7.994278 0.0000 

X1 4.03E-30 1.55E-15 2.60E-15 1.0000 
X2 -1.07E-31 2.50E-17 -4.28E-15 1.0000 
X3 -1.26E-30 4.82E-16 -2.62E-15 1.0000 
X4 4.74E-31 1.40E-16 3.38E-15 1.0000 
X5 -1.26E-30 4.82E-16 -2.62E-15 1.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   



 

     
     Cross-section random 0.356437 1.0000 

Idiosyncratic random 1.10E-15 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 1.05E-15 

Adjusted R-squared -0.061538     S.D. dependent var 5.51E-16 
S.E. of regression 5.44E-16     Sum squared resid 1.92E-29 
F-statistic 0.000000     Durbin-Watson stat 0.000000 
Prob(F-statistic) 1.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.785714 

Sum squared resid 11.78571     Durbin-Watson stat 0.000000 
     
      

UJI CHOW 

 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 5.346273e+29 (13,52) 0.0632 

Cross-section Chi-square 4694.555120 13 0.0245 
     
          

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 0.000012 4 0.0000 
     
      
     

 
 
 



 

 


