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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DEBT COVENANT, DAN 

INTANGIBLE ASSETS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang  Terdaftar di BEI  

Tahun 2015-2018) 

 

OLEH : 

 

AYU FITRIANI  

11573205563 

 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, 

dan Intangible Assets, terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode  2015-2018. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 

18 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui 

mengakses www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi data panel yang 

terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. pemilihan model regresi data 

panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan 

bahwa secara parsial Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer 

pricing. Tunneling incetive tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer 

pricing. Debt covenant berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer 

pricing. Intangible assets tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh Transef Pricing sebesar 

14,58% sedangkan sisanya sebesar 85,42% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi ini.  

 

 

Kata Kunci : Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, Intangible Assets, 

dan Transfer Pricing.   
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ABSTRACT 

 

 

TAX EFFECT, TUNNELING INCENTIVE, DEBT COVENANT, INTANGIBLE 

ASSETS AND DECISION ON TRANSFER PRICING.  

(Empirical Study on Companies Listed in BEI year 2015-2018) 

 

BY: 

 

AYU FITRIANI 

11573205563 

 
This research is quantitative descriptive research that aims to determine how the 

influence Taxes, Tunneling Incentive, Debt Covenant, and Intangible Assets, to 

the Transfer Pricing the companies listed on the Stock Exchange from 2015 to 

2018 period. Number of samples of this study were 18 companies with methods of 

sampling using purposive sampling method. This study uses secondary data 

obtained through access www.idx.co.id. Analysis of data using a panel data 

regression analysis descriptive statistics, test classic assumptions. election panel 

data regression models, and hypothesis testing. The results of data analysis or 

panel data regression showed that partial tax does notsignificant effect on 

transfer pricing, Tunneling incetive not significant effect on transfer pricing. debt 

covenantsa significant negative effect ontransfer pricing, intangible assets no 

significant effect ontransfer pricing, The independent variables can explain the 

effect Transef Pricing of 14.58% while the remaining 85.42% influenced by other 

factors not included in this regression model.  

 

 

Keywords :  Tax, Tunneling Incentive, Debt Covenant, Intangible Assets, and 

Transfer Pricing.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang 

Berkembangnya perekonomian global saat ini membuat persaingan bisnis 

menjadi semakin kompetitif. Perusahaan berusaha menaikan keuntungan bersih 

untuk mempertahankan eksistensinya. Pengaruh dari adanya globalisasi saat ini 

memberikan peluang yang besar bagi perusahaan, keterbatasan ketersediaan bahan 

baku mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi yang minim, dan berbagai 

kekayaan intelektual di negara asal dari perusahaan multinasional yang membuat 

perusahaan termotivasi untuk memiliki banyak divisi pada tiap belahan dunia 

untuk mengambil keuntungan dengan adanya mekanisme transfer pricing 

(McMahon dkk, 2013). 

Berbagai keputusan dan kebijakan akhirnya diputuskan untuk hal tersebut, 

salah satunya dengan adanya transfer pricing. Transfer pricing dalam dunia 

internasional merupakan sebuah sumber dari konflik tujuan pada perusahaan 

multinasional. Corporate Excecutive Officers (CEO) dan Company controller 

tidak sependapat bahwa fungsi dari praktek transfer pricing adalah untuk 

mengalokasikan biaya pada penentuan sumber daya, penentuan keputusan tentang 

bisnis, evaluasi performa pada manajer unit bisnis, dan strategi pajak secara 

keseluruhan. Hal ini dikarenakan dalam berbagai kasus yang dialami berbagai 

entitas bisnis bahwa untuk memindahkan aset antar entitas perusahaan secara 

konvensional menyebabkan perusahaan dikenakan banyak biaya dalam 

mekanisme transfer pricing itu sendiri (Abdallah dan Maghrabi, 2009). 
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Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa transfer 

pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut 

perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah 

akibat dari praktek transfer pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut 

informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat 

adanya pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Dirjen 

Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak 

perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2010). 

Transfer pricing merupakan harga barang, jasa atau harta tak berwujud 

yang dialihkan antara divisi dalam suatu perusahaan atau dalam perusahaan yang 

memiliki hubungan istimewa atau perusahaan multinasional (Gusnardi, 2009). 

Tujuan utama dari transfer pricing adalah untuk mengevaluasi dan mengukur 

kinerja finansial suatu perusahaan, akan tetapi sering juga transfer pricing 

digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang 

dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi (Gusnardi, 2009). 

Kunci utama keberhasilan transfer pricing dari sisi pajak adalah transaksi karena 

adanya hubungan istimewa (Yenni, 2000). 

Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa menjadi suatu 

masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalah gunaan 

untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki 

anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu 

masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang 

didapat lebih sedikit. Ada juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang 



 

 

 

3 

dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan 

penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan 

di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun negara yang berstatus tax 

heaven country.  

Fenomena transfer pricing  yang terjadi di indonesia yang terjadi dilansir 

dari Dream.co.id pada tahu 2014, Perusahaan toko kopi ternama, Starbcuks 

diduga melakukan kesepakatan dengan pihak  Belanda secara ilegal. Dalam 

kesepakatan itu, perusahaan yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat ini 

ditetapkan membayar sebesar 0,3%. Banyak pihak menilai besaran itu tidak sesuai 

dengan perhitungan yang seharusnya dibayar Starbucks.Hal ini memberikan 

potensi kerugian negara. 

Hal ini memberikan potensi kerugian negara. Pasalnya, jika dibandingkan 

perusahaan besar lainnya, seperti Apple Inc. AAPL yang sebesar 1.21% di 

Irlandia, Amazon.com Inc. AMZN sebesar 3.58%, dan Fiat FCAU 0.57% SpA di 

Luksemburg, nilai pajak yang ditetapkan jauh lebih kecil. Hal ini mendapatkan 

perhatian dari Komisi Eropa yang akhirnya menyurati pemerintah Belanda untuk 

mengkaji kembali perjanjian tersebut, "Komisi mempertanyakan kesepakatan 

tersebut karena diduga terjadi penurunan pendapatan yang dilakukan pihak 

Starbucks Manufacturing BV dengan pihak pajak Belanda," ujar surat Komisi 

Eropa seperti dikutip dari Wall Street Journal, Senin, 17 November 2014. 

Sementara itu, pihak regulator Uni Eropa justru menilai adanya permainan 

perhitungan dengan Transfer Pricing, di mana perhitungan pajak perusahaan 

multinasional memasukkan biaya-biaya dari anak perusahaan sehingga dapat 

http://www.dream.co.id/
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mengurangi beban pajak perusahaan.Menurut regulator, penghitungan pajak 

Starbucks ini melanggar pedoman penghitungan pajak yang ditetapkan 

Organization for Economic Cooperationand Development (OECD) dengan 

membesarkan biaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan pemberian 

insentif secara ilegal. 

Namun, pihak Pemerintah Belanda menyanggah tuduhan tersebut. 

Pihaknya yakin kesepakatan pajak dengan Starbucks bukan merupakan bantuan 

negara secara ilegal."Penetapan pajak Starbucks Manufacturing BV sudah sesuai 

dengan prinsip OECD," ujar Menteri Keuangan Eric Wiebes, akhir pekan 

lalu.Sementara pihak Starbucks juga telah mempersilahkan untuk menyidik pajak 

perusahaannya. Mereka yakin tidak akan ditemukan keuntungan yang berdasar 

pada pelanggaran. Adanya kasus ini merupakan kedua kalinya dalam dua tahun 

terakhir yang menimpa perusahaan waralaba kopi tersebut. Sebelumnya, pada 

tahun 2012, Starbucks harus menambah pembayaran pajaknya sebesar 20 juta 

Euro setelah membayar pajak sebesar 8,6 juta Euor kepada pemerintah Inggris.  

Adapun fenomena transfer pricing lain yang terjadi di indonesiaadalah PT. 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Dikutip dari kompasiana.com 

tahun 2017. Direktorat jenderal pajak menemukan kejanggalan pada laporan 

keuangan TMMIN tahun 2004, dimana meski laba turun namun omzet produksi 

dan penjualan mereka meningkat 40% ditahun tersebut. Pemeriksaan pajak 

menemukan jawabanya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya 

Toyota dengan lebih seksama. Disinilah jejak Transfer Pricing perseroan ini 

terungkap. Toyota diduga “memainkan” harga transaksi dengan pihak terafiliasi 
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dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti tak wajar. Selain tahun 

2004, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia terlibat lagi dalam kasus 

transfer pricing pada tahun 2017, Direktorat Jendral Pajak mengatakan bahwa PT 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing untuk 

melakukan penghindaraan pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota adalah 

melakukan penjualan dengan transfer price di luar prinsip kewajaran dan 

kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura, dimana 

negara tersebut memiliki tarif pajak yang lebih murah daripada tarif pajak di 

Indonesia. 

Dan satu lagi dikutip dari Contan.co.id tahun 2014 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 

49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada 

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

Ada beberapa alasan perusahaan memutuskan untuk melakukan transfer 

pricing. Salah satu alasan perusahaan melakukan taransaksi transfer pricing 

adalah pajak. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 

1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan teori political cost, selain 

pajak memiliki sifat memaksa sehingga pemerintah mewajibkan suatu perusahaan 
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multinasional untuk membayar pajak yang tentunya membuat perusahaan merasa 

mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar pajak kepada negara. 

Sehingga manajer memilih melakukan cara untuk meminimalkan pembayaran 

pajak yaitu dengan transfer pricing ke grup perusahaannya yang ada di negara 

lain agar pajak yang dibayar oleh perusahaan bisa seminimal mungkin 

(Indriaswari, 2017). Penelitian ini didukung oleh penelitian Yuniasih (2012), 

Anita(2016), membuktikan bahwa pajak berepengaruh kepada keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing, hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Jasmine dkk. (2018), pajak berpengaruh positif terhadap 

keputusan transfer pricing pada perusahaan sektor industri barang konsumsi.Dan 

penelitian Saraswati dkk (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh 

positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

olehMarfuah (2014), Mispiyanti (2015), Rossa (2017), Saifudin dan Luky 

Septiani Putri (2017) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap 

keputusan transfer pricing. Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian 

ini akan menguji kembali pengaruh pajak pada keputusan melakukan transfer 

pricing. 

Keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing juga dipengaruhi 

oleh tunneling incentive, Tunneling incentive adalah tindakan pemegang saham 

pengendali dalam mengalihkan aktiva dan keuntungan perusahaan dimana 

pemegang saham minoritas juga ikut menanggung pembebanan biayangnya 

padahal transfer tersebut hanya menguntungkan pemegangn saham pengendali. 
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Penelitian ini dilakukan oleh Saifuin (2017) menemukan bahwa tunneling 

incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer pricing tetapi 

dalam penelitian Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017) 

Variabel tunneling incentive menunjukkan pengaruh positif pada keputusan 

perusahaan dalam melakukan transfer pricing, dimana entitas dengan kepemilikan 

yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak dimana pihak yang menguasai entitas ini 

cenderung bertindak yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat 

dilakukan dengan tunneling dengan melakukan transaksi transfer pricing untuk 

meningkatkan manfaat privat yang diperoleh pemegang saham pengendali tetapi 

pemegang saham minoritas juga ikut menanggung beban dari transaksi ini.Berkaitan 

dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini akan menguji kembali menguji 

pengaruh tunneling incentive pada keputusan perusahaan melakukan transfer 

pricing. 

 Debt covenant juga mempengaruhi keputusan melakukan transfer pricing. 

Menurut Verawaty (2011) debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada 

peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai 

pinjaman dan recovery pinjaman. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka 

kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan laba adalah dengan 

melakukan transfer pricing. Sesuai dengan The Debt Covenant Hypotesis dalam 

teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar 

perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang 

dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan. Pramana (2014) 

yang pertama kali menambahkan debt covenant dan menemukan bahwa debt 

covenant berpengaruh postif signifikan terhadap keputusan untuk melakukan 
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transfer pricing. Sejalan dengan penelitian Rossa dkk (2017) , tetapi dalam 

penelitian Tika nurlita (2016) debt covenant tidak berpengaruh terhadap 

keputusan melakukan transfer pricing sejalan dengan penelitian Eling Pamungkas 

Sari dan Abdulla Mubarok (2018) Debt Covenant berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.Berkaitan dengan perbedaan 

hasil tersebut, penelitian ini akan menguji kembali menguji pengaruh debt 

covenant pada keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. 

 Satu lagi variabel yang juga mempengaruhi keputusan dalam melakukan 

transfer pricing adalah intangible assets. Dalam PSAK No. 19 Pasal 17 (2015) 

intangible assets atau aset tidak berwujud adalah suatu aktiva yang umumnya 

memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta 

memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Dalam penelitian Deanti, 

Laksmita R (2017) dan Fitri Anisyah (2018) yang menemukan bahwa intangible 

asstes tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing tetapi dilakukan lagi 

pengujian terhadap intangible assets oleh Fadillah (2018) Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016, dengan hasil 

intangible assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi aset tidak berwujud, semakin tinggi 

perusahaan akan termotivasi dalam melakukan mekanisme transfer pricing. 

Berdasarkan perbedaan tersebut maka peneltian ini akan menguji kembali 

pengaruh intangible assets terhadap transfer pricing. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu 

Muhammad Arif Fadilah (2018) dengan judul pengaruh  pajak dan Intangible 

Assets terhadap keputusanTransfer Pricing. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pajak dan intangible assets berpengaruh terhadap keputusan 

transfer pricing. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel independennya dan pada objek penelitiannya.Selain itu, penelitian 

sebelumnya menggunakan regresi logistik dengan alat uji SPSS. Sedangkan 

penelitian ini menguji data dengan model regresi data panel dengan alat uji 

EViews 10. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah pajak (X1), 

intangible assets (X4), penambahan variabel tunneling incentive (X2), dan debt 

covenant (X3) dilakukan karena peneliti ingin mengetahui faktor lain perusahaan 

melakukan praktek transfer pricing, dan pemilihan variabel tunneling incentive 

dan debt covenant. Penambahan  tunneling incentive disebabkan karena Semakin 

besar kepemilikan saham yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan untuk 

melakukan transfer pricing. Hal ini dikarenakan jika perusahaan anak membeli 

persediaan kepada perusahaan induk dengan harga diatas rata-rata maka 

memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan induk sebagai pemegang 

saham mayoritas. Namun atas transaksi tersebut, pemegang saham minoritas akan 

merasa dirugikan karena berkurangnya dividen yang diterima atas besarnya 

pembebanan biaya transaksi tersebut. Dan penambahan debt covenant disebabkan 

penelitian ini juga mendukung teori akuntansi positif yang mengusulkan hipotesis 

perjanjian hutang bahwa semakin tinggi rasio utang pertusahaan makin dekat 

suatu perusahaan terhadap pelanggaran kontrak hutangnya, maka 
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kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan 

memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode 

masa depan ke periode masa kini. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018, alasannya 

karena praktek transfer pricing ini terjadi sebagiannya dalam perusahaan 

manufaktur. Penggunaan sampel selama 4 tahun cukup untuk menggambarkan 

tentang kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan praktek 

transfer pricing. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu 

penulis tentang transfer pricing, bagaimana faktor-faktor seperti pajak, tunneling 

incentive, debt covenant, dan intangible assets, dapat mempengaruhi perusahaan 

untuk melakukan praktik transfer pricing. 

Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini akan menguji kembali 

Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Intangible Assets 

terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur  

yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang 

ingin dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah  Pajak berpengaruh  terhadap keputusan melakukan Transfer 

Pricing? 

2. Apakah Tunneling Incentive berpengaruh  terhadap keputusan melakukan 

Transfer Pricing? 
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3. Apakah Debt Covenant berpengaruh  terhadap keputusan melakukan 

Transfer Pricing? 

4. Apakah Intangible Assets berpengaruh  terhadap keputusan melakukan 

Transfer Pricing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa mengenai : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak terhadap keputusan melakukan 

Transfer Pricing. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tunneling Incentive terhadap keputusan 

melakukan Transfer Pricing. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Debt Covenant terhadap keputusan 

melakukan Transfer Pricing. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Intangible Assets terhadap keputusan 

melakukan Transfer Pricing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun 

kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis, hsil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan kajian dalam penelitian mengenai Transfer Pricing dan latar 

belakang dilakukannya transaksi tersebut bagi perusahaan.  
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2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan 

bagi: 

a. Pemerintah  

Untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai 

kegiatan transfer pricing  yang dilakukan oleh perusahan 

multinasional, sehingga dapat mengurangi kecurangan pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahan 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 pemegang saham minoritas untuk lebih certmat dalam 

mengamati adanya keputusan dari pemegang saham mayoritas yang 

dapat merugikan mereka. 

c. Masyarakat  

Memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai apa 

dan bagaimana transaksi transfer pricing dilakukan dalam proses 

bisnis perusahaan manufaktur. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN  

 Bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini menjelaskan landasan teori yang meliputi teori keagenan,teori 

akuntansi positif, transfer pricing, penetapan harga transfer, afiliasi 

(hubungan istimewa), pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, 

tunneling incentive, debt covenant, intangible assets, penelitian 

terdahulu, teori menurut pandangan Islam, kerangka konseptual, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

 Bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

data yang akan dipakai dalam melakukan penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan.Menjelaskan 

tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang 

telah dikumpulkan.  

BAB V  PENUTUP  

 Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk 

pihak perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang 

berkepentingan dengan penelitian ini.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Keagenan (Agensi Theory)  

Menurut Hartati dalam Mispiyanti (2015) teori keagenan adalah suatu teori 

yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang 

saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Kemudian 

akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan 

perusahaan.  

Menurut Herman dalam Hartati, Desmiyawati, & Julita (2015) masalah 

keagenan muncul dikarenakan tindakan oportunistik yang dilakukan manajer 

selaku agent yaitu tindakan manajemen untuk mensejahterakan kepentingan 

sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham (principal). 

Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan antara agen dan 

principal, dimana kedua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki. 

Teori agensi sendiri merupakan basis dari teori yang mendasari praktek 

bisnis perusahaan. Pada teori ini, hubungan antara agen timbul saat satu atau lebih 

pemegang saham mempekerjakan manajemen perusahaan untuk memenuhi servis 

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

perusahaan. Hubungan antara perusahaan dan manajemen dapat berujung dengan 

asymmetrical information karena manajemen tentu lebih mengetahui kondisi 

perusahaan. Dengan asumsi bahwa individu memaksimalkan dan memaksakan 
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keinginan pribadinya sehingga manajemen tentu akan menyembunyikan beberapa 

informasi kepada pemegang saham.  

Menurut Colgan dalam Deanti (2017) faktor yang dapat menyebabkan 

munculnya masalah keagenan yaitu: 

1. Moral Hazard 

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang 

tinggi), dimana seseorang manajer melakukan kegiatan yang tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 

Manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham 

yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak 

dilakukan. 

2. Peranan Laba (Earning Retention) 

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan 

investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui 

peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar 

kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat 

menghancurkan kesejahteraan pemegang saham. 

3. Horison Waktu 

Masalah ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana 

prinsipak lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang 

kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan 

kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. 
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4. Penghindaran Risiko Manajerial 

Konflik ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang 

berhubungan dengan pendaptan manajerial atas kinerja yang dicapainya, 

sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan 

dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. 

Agen yang diberikan tanggung jawab, tentu akan mengelola aset 

perusahaan tentu memiliki insentif untuk melakukan transfer pricing dengan 

tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar. Transaksi dari harga transfer dapat 

terjadi pada divisi yang berada dalam satu grup perusahaan, diantaranya yaitu 

antar perusahaan lokal, dan perusahaan lokal dengan perusahaan yang berada di 

negara lain. Dapat disimpulkan hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini 

adalah timbulnya masalah-masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak 

yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam 

pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak 

prinsipal (pemilik) karena pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan 

perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang 

memadai. Selain itu, manajemen selaku agendiberikan wewenang untuk 

mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan Transfer 

Pricing dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Yuniasih 

dkk, 2012). 
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2.1.2 Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) 

Teori akuntansi positif seringkali diasosiasikan dengan diskusi dalam 

pendapatan dari pengelolaan. Teori ini menjelaskan tentang faktor yang 

mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan 

memiliki alasan khusus. Menurut Kusuma dan Wijaya (2017) prosedur akuntansi 

digunakan oleh perusahaan tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain, 

perusahaan diberikan keleluasaan untuk memilih prosedur alternatif yang dapat 

dilakukan untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan nilai dari kontrak 

perusahaan sehingga berkaitan dengan praktek transfer pricing yang dilakukan 

perusahaan. Manajer cenderung melakukan tindakan yang jika dikaitkan dengan 

teori dinamakan sebagai tindakan opurtunis, tindakan ini dapat diambil oleh 

perusahaan dalam memilih peraturan akuntansi yang dapat memberikan 

keuntungan dan meningkatkan kepuasan perusahaan (Scott, 2000) dalam  

Muhammad Arif Fadhilah (2018).  

Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu: 

(1) hipotesis rencana bonus (the bonus plan hypotehesis), (2) hipotesis perjanjian 

utang (the debt covenant hypothesis, (3) hipotesis biaya politik (the political cost 

hypothesis). Hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut (Pramana,2014): 

1. Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypotehesis), Hipotesis ini 

menjelaskan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung 

untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan 

dari priode masa depan ke priode masa kini. Para manajer menginginkan 

imbalan yang tinggi dalam setiap priode. Jika imbalan mereka bergantung 
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pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan 

mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada priode tersebut dengan 

melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk 

melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada priode tersebut.  

2. Hipotesis Kontrak Hutang ( The Debt Covenant Hypothesis), dalam 

hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu 

perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada 

kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar 

kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan 

perubahan laba yang dilaporkan dari priode masa depan ke priode masa 

kini. 

3. Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypothesis), dalam hipotesis 

ini semua hal lain dalam keadaaan tetap, makin besar biaya politik yang 

mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih 

prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa 

sekarang menuju masa depan.  

Dari pernyataan teori tersebut, peneliti dapat mengetahui hubugan antara 

teori akuntansi positif dengan penelitian ini seperti yang telah dideskripsikan di 

atas, pada teori akuntansi positif terdapat berbagai macam motif untuk mendorong 

profit dari perusahaan. Salah satu motifnya adalah untuk memanipulasi pajak 

perusahaan yang menjadi politiknya, maksudnya disini adalah berdasarkan teori 

political cost, selain pajak memiliki sifat memaksa sehingga pemerintah 
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mewajibkan suatu perusahaan multinasional untuk membayar pajak yang tentunya 

membuat perusahaan merasa mendapatkan tekanan karena harus secara rutin 

membayar pajak kepada negara. Sehingga manajer memilih melakukan cara untuk 

meminimalkan pembayaran pajak yaitu dengan transfer pricing ke grup 

perusahaannya yang ada di negara lain agar pajak yang dibayar oleh perusahaan 

bisa seminimal mungkin. Hal tersebut yang menjadi motivasi manajemen dalam 

mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, 

dengan cara memanipulasi pendapatan dengan melaporkan laba yang sudah 

diturunkan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga beban pajak menjadi 

semakin kecil. 

 

2.2 Transfer Pricing 

Transfer pricing adalah penjualan barang atau jasa dari satu perusahaan ke 

perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan perusahaan 

induk dan anak dimana tiap perusahaan bertempat di berbagai belahan dunia 

dengan motif tertentu. Pemerintah mengasumsikan bahwa perusahaan 

multinasional menggunakan harga transfer pada interaksi internasionalnya. 

Transfer pricing sendiri memainkan rate harga penjualan barang atau jasa dari 

perusahaan yang berhubungan (Hukamawati dan Andriani, 2010). Pada organisasi 

yang terdesentralisasi, output dari suatu divisi apakan menjadi input bagi divisi 

lainnya. 

Menurut Kurniawan (2015) Transfer Pricing Kebijakan suatu perusahaan 

dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. Salah satu hal utama yang dihadapi dalam investasi asing 
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adalah transfer pricing.  Praktik transfer pricing ini pada awalnya dilakukan oleh 

perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi 

perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, praktik transfer pricing 

sering juga dipakai untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha untuk 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Harimurti (2007) dalam 

Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014). 

Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang 

atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multi-

nasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang 

memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang 

menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Di pihak lain dari sisi bisnis, 

perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) 

termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate 

income tax). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (multi-

national corporations), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang 

efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber 

daya yang terbatas Santoso (2004) dalam Marfuah dan Andri puren noor azizah 

(2014). 

2.2.1 Penetapan Harga Transfer  

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan metode yang dapat 

digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh 
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perusahaan multinasional yang melakukan Transfer Pricing, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Metode perbandingan harga ( Comporable Uncontrolled Price/CUP) 

Metode ini membadingkan harga transaksi dari pihak yang ada 

hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan 

pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (pembanding independen), 

baik itu internal CUP atau eksternal CUP. Metode ini sebenarnya yang 

paling akurat, tetapi yang sering terjadi permasalahannya adalah mencari 

barang yang benar-benar sejenis. 

2. Metode harga penjualan kembali (Resale Price Methode/RPM) 

Metode ini digunakan dalam hal wajib pajak bergerak dalam bidang 

usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (resale) kepada pihak lain 

(yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada 

penjualan kembali dikurangi dengan laba kotor (mark up) sehingga 

diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

3. Metode biaya plus (Cost Plus Method)  

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor 

wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak 

yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar 

yang diperoleh dari perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak 

yang memiliki hubungan istimewa. Umumnya digunakan pada usaha 

pabrikasi. 
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4. Metode pembagian laba (Profit Split Method/PSM) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi laba gabungan 

atas transaksi afiliasi yang dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat 

diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang 

selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-

pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan 

metode kontribusi (contribution profit split method) atau metode sisa 

pembagian laba (residual profit split method).  

5. Metode laba bersih transaksional (Transactioanal Net Margin 

Method/TNMM) 

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba 

bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau 

terhadap dasar lainnya atas transaksi antar pihak-pihak yang memiliki 

hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh 

atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh 

atas transaksi sebanding dengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak 

mempunyai hubunga istimewa lainnya. 

2.2.2 Afiliasi ( Hubungan Istimewa) 

Afiliasi adalah bentuk suatu hubungan antara dua atau lebih perseroan 

yang didasarkan pada kepemilikan saham. Perseroan yang menguasai mayoritas 

saham voting berhak melakukan kontrol terhadap perseroan lainnya dan dikenal 
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dengan sebutan perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dikontrol atau 

yang memiliki sebagian kecil saham voting disebut dengan perusahaan anak 

(Judisseno, (2005) dalam Hartati (2015). 

Suatu transfer pricing, sedikitnya melibatkan dua pihak yang melakukan 

transaksi, yaitu pihak yang melakukan transfer atau transferor dan pihak yang 

menerima transfer atau transferee, Artikel 9 ayat 1 dari OECD model 

taxconvention menyebutkan bahwa hubungan istimewa dapat diuji melalui test 

partisipasi manajemen, penguasaan kendali dan modal perusahaan (OECD 2000):  

Where: (a) An enterprise of a Contracting State participates directly or 

indirectly in themanagement, control or capital of an enterprise of the other 

Contracting State, or (b) The samepersons participate directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterpriseof a Contracting State and an 

enterprise of the other Contracting State. 

Pengertian mengenai hubungan istimewa menurut Pernyataan 

StandarAkuntansi Keuangan (PSAK No.7) adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), 

mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah 

pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding 

companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries) 

2. Perusahaan asosiasi(associated company) 

3. Perorangan yangmemiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh 

secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut 
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(yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang 

dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut 

dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor) 

4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang 

dantanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan 

kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, 

direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-

orang tersebut. 

5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki 

baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang 

diuraikan dalam (c) atau (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh 

signifikan atas perusahaan tersebut, Ini mencakup perusahaan-perusahaan 

yangdimilikianggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham 

utama dari perusahaan pelapordan perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai anggota manajemen kunciyang sama dengan perusahaan 

pelapor. 

Kemudian pengertian hubungan istimewa menurut undang-undang pajak 

PenghasilanNo. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 3 (UU PPh) adalah:  

“Hubungan istimewa dianggap ada apabila: 

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung 

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak 

lain,atauhubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 
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25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih, demikian 

pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebihyang disebut terakhir 

2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib 

pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak 

langsung 

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. 

 

2.3 Variabel Yang Mempengaruhi Transfer Pricing  

2.3.1 Pajak 

Menurut undang-undang perpajakan UU KUP Nomor 16 tahun 2009, yang 

dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – 

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang – undang, tanpa jasa 

imbal secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran – 

pengeluaran Pemerintah demi kemakmuran rakyat. Pajak dalam penelitian ini 

diproksikan dengan effective tax rate (ETR) yang merupakan perbandingan tax 

expense dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih et al., 2012). Tujuan utama dari 

perencanaan pajak multinasional adalah meminimalkan beban pajak seluruh dunia 

bagi perusahaan. Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas 

perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur 
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keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Eiteman, Stonehill, dan 

Moffett 2010). Oleh karena itu, adanya praktik transfer pricing inilah yang sering 

dikaitkan hubungannya dengan adanya pajak. 

2.3.1.1 Fungsi Pajak  

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016) yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber 

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi.  

2.3.1.2 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (Mardiasmo, 2016) yaitu : 

1. Official assessment system, adalah suatu sistem pemungutan yang member 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya:  

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

b. Wajib pajak bersifat pasif 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus 

2. Self assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

Ciri-cirinya:  
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 

b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With holding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pihak ketiga (bendahara) atau bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak 

yang terutang oleh wajib pajak.  

2.3.2 Tunneling Incentive  

Tunneling merupakan tindakan pemegang saham pengendali dalam 

mengalihkan aktiva dan keuntungan perusahaan dimana pemegang saham 

minoritas juga ikut menanggung pembebanan biayanya padahal transfer tersebut 

hanya menguntungkan pemegang saham pengendali (Mutamimah, 2009). 

Kemudian menurut Johnson (2000) dalam Gusti ayu rai surya saraswati dan I 

ketut sujana (2017) tunneling berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk 

keuntungan dari pemilik mayoritas (controlling). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tunneling incentive adalah insentif yang 

didapat dari pengalihan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas 

namun pemegang saham minoritas ikut menanggung bebannya. Salah satu bentuk 

tunneling adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber 

daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut 

mencakup kontrak penjualan seperti transfer pricing. Dengan diadakannya 
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tunneling oleh pemegang saham pengendali, maka tidak dilakukan pembayaran 

dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang diuntungkan pemegang 

saham pengendali melakukan kegiatan tunneling bertujuan untuk mengalihkan 

asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan transfer pricing agar 

dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. 

Apabila kegiatan tunneling semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan 

dengan transfer pricing juga akan meningkat dan sebaliknya. 

2.3.3 Debt Covenant  

Debt Covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh 

kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan 

recovery pinjaman (Cochran, 2001 dalam Verawaty, 2011). Perjanjian ini 

membatasi kemampuan manajer untuk berinvestasi, membayar dividen, 

menambah pinjaman dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi 

merugikan manajer. 

Perjanjian juga membatasi pembagian dividen kepada pemegang saham 

misalnya, dapat secara efektif memaksa perusahaan-perusahaan yang berpengaruh 

untuk menginvestasikan kembali arus kas mereka, dan demikian mengurangi 

masalah overhang hutang terkait dengan ketidakinginan manajer untuk melakukan 

proyek-proyek NPV positif sebagai rasio hutang terhadap pertumbuhan ekuitas. 

Perjanjian juga membatasi penjualan aset atau merger dan akuisisi yang 

kemungkinan mengurangi penggantian aset, sementara pembatasan sewa dan 

transaksi jual dan sewa kembali serta perjanjian negatif dalam pencairan tuntutan 

(Nikolaev, 2010). 
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Menurut Pramana (2014) sesuai dengan the debt covenan hypothesis 

makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang 

didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya adalah semakin 

besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan 

perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. 

Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan 

kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa 

pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, 

perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari 

hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika 

kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa 

memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau pembatasan 

pinjaman.  

2.3.4 Intangible Assets  

Dalam 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. 

Berikut ini adalah yang termasuk aset tidak berwujud, yaitu: 

1. Hak paten  

2. Hak cipta 

3. Hak merek (trade mark)  

4. Good will  

5. Waralaba (franchise) 
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OECD (2010) menyatakan bahwa intangible property yang dimiliki oleh 

industri yaitu paten, merek dagang, nama dagang, desain, dan model. Hal ini 

mencakup literatur atau sastra dan hak atas kepemilikan artistic dan hak kekayaan 

intelektual. Pada kasus ini, aset tidak berwujud yang memiliki harga jual yaitu 

marketing intangible dan perdagangan aset tidak berwujud itu sendiri. Aset 

tersebut memiliki nilai secara substansi bagi perusahaan. 

Aset tidak berwujud menjadi satu dari beberapa kunci terpenting terhadap 

transaksi pada entitas berhubungan terutama pada perusahaan multinasional. Grup 

tersebut dapat mendistribusikan aset tidak berwujud mereka kepada anggota 

perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak rendah, kemudian menerima 

pembayaran royalti dari perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak tinggi 

(Dudar dkk, 2015). 

 

2.4 Teori Menurut Pandangan Islam 

Transaksi pajak pada transfer pricing dalam menentukan harga baik harga 

penjualan maupun harga pembelian yang dilakukan perusahaan tersebut 

merugikan pemerintah karena perusahaan tersebut mendaptkan laba yang sedikit 

sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah menjadi kecil, maka perbuatan 

tersebut dianggap zalim, karena pendapatan pemerintah menjadi berukurang 

karena pajak yang diterima oleh pemerintah menjadi kecil.  

Sebagaimana ayat Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90: 
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Yang artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

 

Pada transaksi transfer pricing, harga yang berlaku di antara kedua belah 

pihak adalah sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih 

terikat dalam hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa. Harga barang atau 

jasa yang terjadi di antara perusahaan afiliasi tersebut, dapat lebih rendah atau 

lebih tinggi daripada harga pasar. Terkait dengan hal ini, maka boleh saja terjadi 

penjualan di bawah atau di atas harga pasar apabila di antara kedua belah pihak 

yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka (at-

taradin), karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing 

pihak, Achmadiyah (2013). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:“Sesungguhnya 

jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan”(HR. IbnMajah).” 

Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yaitu Dharibah, yang 

artinya mewajibkan, membebankan, menetapkan. Sedangkan menurut istilah, 

pajak (dharibah) merupakan beban tambahan yang dipikulkan kepada kaum 

Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari 

sumber-sumber utama maupun sumber pendapatan sekunder lainnya (Gusfahmi 

dalam Nur Akmalia:2013). Sebagaimana ayat Al-Qur’an At-Taubah ayat 29: 
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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 Rasulnya 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”. 

  

Yang dimaksud dengan “Jizyah” adalah pajak perkepala yang dipungut 

oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi 

keamanan diri mereka. Menurut (Gusfahmi dalam Nur Akmalia:2013), Kaum 

muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman 

(definisi) yang jelas tentang pajak menurut pandangan atau pemahaman islam, 

sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang 

diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah. Jika hal itu bukan perintah, 

tentunya ia tidak termasuk ibadah. 

Transaksi rekayasa pajak pada transfer pricing dilakukan dengan cara 

mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif 

pajak rendah (tax-haven country). Cara mengalihkan keuntungan di antaranya 

dengan merekayasa harga penjulan dan atau harga pembelian menjadi lebih 

rendah atau lebih tinggi daripada harga pasar. 

Ulama telah mengemukakan bahwa al-si’r terjadi karena adanya 

permintaan dan penawaran (demand dan supply). Dimana harga pasar terjadi 

secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang, karena 

islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkan pada hukum naluri yang 

kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. 

Pemerintah pun tidak diperkenankan menetapkan harga jika kondisi pasar berjalan 
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sesuai aturan, karena masalah harga merupakan masalah yang invisible, dan hanya 

Allah-lah yang berwenang menetapkan harga. 

 

2.5 Kerangka Konseptual  

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual 

 

 

 H1  

 H2 

  H3  

  H4 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis  

2.6.1 Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Pajak dapat didefinisikan sebagai konstribusi wajib kepada negara sebagai 

sebuah entitas atau pribadi yang ditegakkan dibawah direktorat tertentu. Pembayar 

pajak tidak akan mendapatkan penghargaan atau keuntungan secara langsung dan 

pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk kegiatan finansial pemerintah 

dan untuk mendapatkan fasilitas umum. Berbagai penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan transfer pricingperusahaan telah dilakukan. 

Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-

2010. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif pajak terhadap 

keputusan transfer pricing perusahaan. Beban pajak yang semakin besar memicu 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan 

Pajak (X1) 

Tunneling Incentive (X2) 
 

Transfer Pricing (Y) 
Debt Covenant (X3) 

Intangible Assets (X4) 

Variabel Dependen Variabel Independen 
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beban tersebut. Dwi Noviastika dkk, (2016) juga menemukanpajak menunjukkan 

pengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan transaksi transfer 

pricing, dimana transaksi transfer pricing yang dilakukan dengan perusahaan 

afiliasi berada di luar batas negara digunakan sebagai salah satu cara perencanaan 

pajak. Perusahaan mengalihkan kekakayaan ke perusahaan lain yang berada di 

luar Indonesia demgan cara transfer pricing, sehingga laba berkurang dan pajak 

yang dibayarkan juga berkurang. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Pajak  berpengaruh terhadap Keputusan Transfer Pricing 

2.6.2 Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Tunneling incentive adalah Keputusan melakukan transfer pricing dapat 

dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia 

terkonsentrasi pada sedikit pemilik sehingga terjadi konflik keagenan antara 

pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Kepemilikan 

saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang 

saham pengendali dan minoritas (La Porta et al., 2000 dalam Hartati 2015). 

Berdasarkan penelitian Hartati (2015) menemukan bahwa tunneling 

incentive berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, transaksi kepada 

pemegang saham mayoritas dari pada pembayar deviden, hal tersebut karena 

perusahaan harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan 

pemegang saham minoritas lainnya.Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) 

menemukan adanya pengaruh positif tunneling incentive pada keputusan transfer 

pricing perusahaan. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan 
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transfer kekayaandaripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar 

harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham 

minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan 

publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan 

pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling. Salah satu bentuk 

tunneling adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber 

daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. 

Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti transfer pricing. 

Dengan diadakannya tunneling oleh pemegang saham pengendali, maka tidak 

dilakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang 

diuntungkan. Pemegang saham pengendali melakukan kegiatan tunneling 

bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan 

dengan transfer pricing agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat 

mengurangi laba perusahaan. Apabila kegiatan tunneling semakin banyak 

dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan transfer pricing juga akan 

meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan rumusan di atas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan transfer Pricing 

2.6.3 Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Debt covenant juga turut mempengaruhi keputusan manajemen untuk 

melakukan transfer pricing. Debt covenant adalah  kontrak yang ditujukan 

kepada peminjam oleh kreditur yang mungkin merusak nilai pinjaman dan 

recovery pinjaman. Sesuai dengan the debt covenant hypothesis perusahaan yang 
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memiliki rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya 

pelanggaran kontrak hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang 

meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan cenderung memilih prosedur 

akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke 

periode masa kini, salah satunya dengan melakukan transfer pricing. Penelitian 

terdahulu oleh Pramana (2014) yang menemukan bahwa debt covenant 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan 

transfer pricing. Semakin tinggi batasan kredit semakin besar kemungkinan 

penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih 

metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan 

batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Rossa (2017) menunjukkan 

bahwa debt covenant berpengaruh terhadap transfer pricing dengan kesimpulan 

bahwa setiap satu persen kenaikan debt covenant, maka akan meningkatkan 

keputusan transfer pricing perusahaan. Maka berdasarkan uraian di atas hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

H3: Debt Convenant berpengaruh terhadap keputusanTransfer Pricing 

2.6.4 Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

Sejak asset tidak berwujud sulit untuk dilakukan penilaian, transfer 

pembayaran berupa royalti yang menunjukkan harta tidak berwujud juga sulit 

dilakukan penilaian pada arm’s length prices. Aset tidak berwujud berupa 

pembayaran royalti kepada pemegang saham atau induk perusahaan, semakin sulit 

untuk melakukan penilaian terhadap aset tidak berwujud tersebut maka perusahan 

yang memiliki hubungan istimewa akan cendrung melakukan praktek transfer 
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pricing. Richarsond, et al. (2013), 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. 

Alasan mengapa intangible assets masih dijadikan media dalam 

melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan praktek transfer pricing 

adalah karena masih sulitnya mengukur aset tidak berwujud (Jhonson 2006 dalam 

Muhammad Arif Fadhilah 2018) sehingga perusahaan dapat mengalihkan aset 

tidak berwujud yang melekat seperti royalty yang tidak bisa diukur menggunakan 

arm’s length principles. Perusahaan memiliki kebijakan bonus dalam laba 

akuntansinya akan memilih prosedur amortisasi untk meningkatkan laba tahunan 

perusahaannya. Pada saat yang sama, perusahaan akan mengalokasikan aset tidak 

berwujud mereka ke Negara rendah pajak menggunakan mekanisme transfer 

pricing (Dudar dkk, 2015). Maka dari itu, terdapat kemungkinan adanya 

hubungan antara intangible assets dengan pertimbangan perusahaan melakukan 

transfer pricing. Sehingga berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

H4: Intangible Asset berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, 

Debt Covenant, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing 

dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO 
Nama Peneliti 

(Thn) 
Judul 

Variabel 

Y 
Variabel X Hasil 

1 Mispiyanti 

(2015) 

Pengaruh Pajak, 

Tunneling 

Incentive dan 

Mekanisme Bonus 

Terhadap 

Keputusan 

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

X2: Tunneling 

Incentive  

X3:Mekanisme 

Bonus  

 

Pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan  dan 

Tunneling incentive 

berpengaruh 

signifikan 

2 Anita Wahyu 

Indrasti (2016) 

Pengaruh Pajak, 

Kepemilikan 

Asing, Bonus Plan 

dan Debt Covenant 

Terhadap 

Keputusan 

Perusahaan Untuk 

Melakukan 

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

X2:Kepemilikan 

Asing  

X3: Bonus Plan 

X4: Debt 

Covenant  

Pajak berpengaruh 

positif terhadap 

transfer pricing. 

Debt covenant tidak 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing. 

 

3 Tika nurlita 

(2016) 

Pengaruh Debt 

Covenant, 

Tunneling 

Incentive, Dan 

Intangible Assets 

Terhadap 

Keputusan 

Transfer Pricing  

Transfer 

Pricing 

X1: Debt 

Covenant 

X2: Tunneling 

Incentive 

X3: Intangible 

Assets 

Debt covenant tidak 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

transfer pricing. 

Tunneling incentive 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

transfer pricing. 

Intangible assets 

tidak berpengaruh. 

4 Rossa (2017) Pengaruh Pajak, 

Tunneling 

Insentive, 

Mekanisme Bonus, 

Debt 

Covenant Dan 

Good Corperate 

Gorvernance (Gcg) 

Terhadap 

Transaksi Transfer 

Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

X2 :Tunneling 

Insentive 

X3: Mekanisme 

Bonus  

X4: Debt 

Covenant  

X5:Good 

Corperate 

Gorvernance 

(GCG)  

Dua variabel yang 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap transfer 

pricing yaitu 

Debt covenant dan 

Good corporate 

governance(GCG). 

5 Eling 

Pamungkas 

Sari  Dan 

Abdullah 

Mubarok   

(2018) 

 

 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Pajak Dan Debt 

Covenant Terhadap 

Transfer Pricing  

 

Transfer 

Pricing 

X1: 

Profitabilitas  

X2: Pajak  

X3: Debt 

Covenant 

Pajak berpengaruh 

negatifdan 

signifikan terhadap 

transfer pricing. 

Debt covenant 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap transfer 

pricing. 

6 Fitri Anisyah 

(2018) 

 

Pengaruh Beban 

Pajak, Intangible 

Assets, 

Profitabilitas, 

Tunneling 

Transfer 

Pricing 

X1: Beban 

Pajak 

X2: Intangible 

Assets 

X3: 

Beban pajak, 

Tunneling incentive 

berpengaruh positif 

terhadaptransfer 

pricing. sedangkan 
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NO 
Nama Peneliti 

(Thn) 
Judul 

Variabel 

Y 
Variabel X Hasil 

Incentive, Dan 

Mekanisme Bonus 

Terhadap  

Transfer Pricing 

Profitabilitas 

X4: Tunneling 

Incentive 

X5: Mekanisme 

Bonus  

Intangible asset 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

transfer pricing 

7 Hasan Effendi 

Jafri dan  

EliaMustikasari 

Pengaruh 

Perencaan Pajak, 

Tunneling 

Incentive dan Aset 

Tidak Berwujud 

Terhadap Perilaku 

Transfer pricing  

Transfer 

pricing 

X1: Pengaruh 

Perencaan 

PajakX2: 

Tunneling 

Incentive 

X3: Aset Tidak 

Berwujud 

Pajak dan tunneling 

incentive 

berpengaruh 

terhadap prilaku 

transfer pricing. 

Dan aset tidak 

berwujud tidak 

berpengaruh 

terhadap 

prilakutransfer 

pricing 

8 Ratna Felix 

Nuradila dan 

Raden Arief 

Wibowo 

(2018) 

Tax Minimization 

sebagai 

Pemoderasi 

Hubungan antara 

Tunneling 

Incentive, Bonus 

Mechanism dan 

Debt Convenant 

dengan Keputusan 

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Tunneling 

Incentive 

X2: Bonus 

Mechanism  

X3: Debt 

Convenant 

Tunneling incentive 

berpengaruh 

signifikan. 

Debt covenant 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan transfer 

pricing pada 

perusahaan 

multinasional. 

9 Muhammad 

Arif Fadhilah 

(2018) 

Pengaruh Pajak 

Dan Intangible 

Assets Terhadap 

Motivasi 

Perusahaan 

Melakukan 

Transfer Pricing 

Transfer 

Pricing 

X1: Pajak  

X2:Intangible 

Assets  

Pajak tidak 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing.  

Intangible assets 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

transfer pricing 

Sumber: berbagai jurnal  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang 

paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama dan populasi pada penelitian ini 

adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2015-2018. Pada 

tahun 2015 seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 

527 perusahaan, pada tahun 2016 perusahaan yang terdaftar sebanyak 527, pada 

tahun 2017 perusahaan yang terdaftar menjadi 551 dan untuk tahun 2018 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi 607 perusahaan.  

3.2.2 Sampel  

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.  

2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasi laporan keuangan di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2015-2018.  

3. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase 

kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 (2018) 

yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang 

memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.  

4. Perusahaan sampel yang memiliki piutang pihak berelasi pada tahun 

penelitian. 

5. Perusahaan sampel yang memiliki Intangible Assets. 

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018 

149 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasi laporan 

keuangan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2018 

(23) 

3 Perusahaan sampel tidak dikendalikan oleh perusahaan asing 

dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih.  

(100)  

4 Perusahaan sampel yang tidak memiliki piutang pihak berelasi  (8) 

5 Perusahaan sampel yang tidak memiliki Intangible Assets  (9) 

 Jumlah  9 

Sumber :data olahan (2019) 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh jumlah sampel untuk tahun 

2015-2018 yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 

9x4=36 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang disajikan 

dalam tabel 3. 2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 Daftar Sampel 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

2 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 

3 JPFA PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 

4 BRAM PT Indokordsa Tbk 

5 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk 

6 INDF PT Indofood Suskes Makmur Tbk 

7 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

8 TCID PT Mandom Indonesia Tbk 

9 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

Sumber:data olahan (2019) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifatkuantitatif, yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data laporan keuangan (auditan) perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dari Idx.co. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

penelitian studi kepustakaan (Library Research) dan studi dokumentasi dimana 

dalam penelusuran data yang dilakukan penulis dengan bantuan komputer yaitu 

media internet, dengan melalui informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), website 

www.idx.co.id. 

 

  

http://www.idx.co.id/
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian  

Variabel ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari satu 

variabel terikat (Dependen), empat variabel bebas (Independen), Variabel 

terikatnya adalah Transfer Pricing, sedangkan variabel bebasnya Pajak, 

Tunneling Incentive, Debt Covenant ,dan Intangible Assets. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. 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). 

Transfer pricing diproksikan dengan nilai Related Party Transaction 

(RPT), (Refgia,2017).  

Nilai RPT= Piutang RPT 

       Total Piutang Perusahaan 

b. Pajak (X1) 

Pajak dalam penelitian ini merupakan kontribusiwajib kepada 

negara yang terutang oleh badan yangbersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajakdalam penelitian ini diproksikan dengan 

Effective Tax Rate (ETR) yang merupakan perbandingan Tax Expense 

dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih et al., 2012). 
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ETR =Beban pajak  

           Laba Kena Pajak 

c. Tunneling Incentive (X2) 

 Tunneling incentive diproksikan dengan presentase 

kepemilikan saham di atas 20% yang merupakan pemegang saham 

pengendali oleh perusahaan asing, (Mispiyanti, 2015). 

TUN=Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar  

Jumlah Saham Beredar 

d. Debt Covenant (X3) 

Debt Covenant diproksikan dengan leverage (Ria rosa dkk, 

2017). 

 LEV = Total Utang 

         Total Aset 

e. Intangible Assets (X4) 

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.(Hasan dan Elia, 2018). 

Asset Tidak Berwujud = Asset tidak berwujud  

          Total Penjualan 
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Tabel 3.3 Defenisi Operasional Variabel 

Variabel Defenisi 
Indikator 

Pengukuran 
Sumber 

Transfer Pricing Kebijakan suatu 

perusahaan dalam 

menentukan harga suatu 

transaksi antara pihak-

pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa 

Nilai RPT 

=Piutang RPT  

                 Total 

Piutang  

 

Refgia (2017) 

 

Pajak  Pajakdalam penelitian ini 

diproksikan dengan 

Effective Tax Rate 

(ETR)yang merupakan 

perbandingan Tax Expense 

dibagi dengan laba 

kena pajak 

ETR = Beban 

pajak  

            Laba 

Kena Pajak 

 

Yuniasih (2012) 

TunnelingIncentive Suatu prilaku dari 

pemegang saham 

mayoritas yang 

mentransfer aset dan laba 

perusahaan demi 

keuntungan mereka 

sendiri, namun pemegang 

saham minoritas ikut 

menanggung biaya yang 

mereka bebankan  

TUN=Jumlah 

Kepemilikan 

SahamTerbesar  

Jumlah Saham 

Beredar 

 

Mispiyanti(2015) 

Debt Covenant Kontrak yang ditujukan 

pada peminjam oleh 

kreditur untuk membatasi 

aktivitas yang mungkin 

merusak nilai pinjaman 

dan recovery pinjaman 

LEV = Total 

Utang 

            Total 

Aset 

 

Ria Rosa dkk 

(2017) 

Intangible Assets Adalah suatu aktiva yang 

pada umumnya memiliki 

masa manfaat yang 

panjang&tidak mempunyai 

bentuk fisik serta memilki 

kegunaan dalam kegiatan 

operasi 

perusahaan&penggunaanya 

tidak dijual kembali. 

Asset Tidak 

Berwujud = 

Asset tidak 

berwujud  

                                      

Total Penjualan 

Hasan dan 

Elia (2018) 

Sumber:data olahan (2019) 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program 

pengolah data statistik yang dikenal dengan Eviews 10. Metode-metode yang 

digunakan yaitu: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016;19) analisa statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013;160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 
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merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

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

1. Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

2. Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013;139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini dilakukan 

dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai 

observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak.Uji 

Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak 

terkandung heteroskedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013;110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

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

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

(2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila 

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

probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 
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3.6.2.4 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

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

variabel independen. Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antarvariabel 

bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

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

multikolinearitas. 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

3.6.3.1 Model Data Panel 

Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestimasi regresi data panel 

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

Fixed Effect, dan model Random effect. 

1. Common Effect 

Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. 

Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data 

cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga 

dapat digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam 

mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama 

dalam berbagai kurun waktu, dengan mengkombinasikan data time series 
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dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, 

maka model persamaan regresinya adalah: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + …. + βndit+ eit 

2. Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disbut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaa intersep. Pengertian Fixed 

Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan maupun 

intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan 

antar waktu.Model Fixed Effect dengan teknik Least Square Dummy 

Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep diasumsikan 

berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat berguna dalam 

menggambarkan efek perusahaan investasi. Model Fixed Effect dengan 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ eit 

3. Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi 

efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat 
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menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi 

Random Effect ini menggunakan variabel gangguan (error terms). 

Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan 

antar perusahaan. penulisan konstan dalam model Random Effect tidak lagi 

tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ μi 

3.6.3.2 Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan langrangge Multiplier (LM) Test. 

1. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effectdan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metodefixed effect. Jika nilai p-value 

cross section Chi Square   a =5%, atau probability (p-value) F Test   a 
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=5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan 

adalah metode common effect. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika nilai p-value 

cross section random   a=5% maka H0 diterima atau metode yang 

digunakan adalah metode random effect. 

3. Uji LM Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau model 

common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada 

distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel 

independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel 

adalah random effect.Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik chi-
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squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol.  Artinya 

Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat digunakan untuk 

regresi data panel, tetapi digunakan metode common effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

3.6.4.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang (cross-

section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel adalah 

pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dananalisis cohort. Menurut secara umum 

dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y  = Transfer Pricing 

X1  =  Pajak 

Yit = β0   β1X1it β2X2it  β3X3it β4X4it + eit 
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X2  = Tunneling Incetive 

X3  = Debt Covenant 

X4  = Intangible Assets 

α  = Konstanta 

e  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi 

3.6.4.2 Uji Parsial (t Test) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.Artinya, apakah suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Kaidah keputusan statistik uji t: 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak berarti 

ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

2. Jika atau nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05 maka hipotesis diterima 

berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis 

adalah 95% atau (α)=0,05. 

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2013;97) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R
2
 yang 
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kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dbutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, tunneling 

incetive, debt covenant, dan intangible assets terhadap transfer pricing. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hasil ini 

menjelaskan bahwa pajak tidak mempengaruhi manajemen dalam 

mengurangi tindakan melakukan transfer pricing.  

2. Tunneling incetive tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 

Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya tunneling incentive tidak 

akan membuat manajemen meningkatkan tindakan melakukan transfer 

pricing. 

3. Debt covenant berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer 

pricing. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya nilai debt 

covenant dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan transfer 

pricing.  

4. Intangible assets tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer 

pricing.Hasil ini menujukkan besarnya aset tidak berwujud tidak 

mendorong manajer untuk melakukan transfer pricing. Kesenjangan 

informasi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas dapat diminimalisir dengan informasi yang dapat memberikan 
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kepercayaan dari pemegang saham minoritas dan aset tidak berwujud 

merupakan sebuah infromasi tambahan yang disajikan oleh perusahaaan 

untuk meminimalisir kesenjangan informasi.  

5. Nilai koefisien menunjukkan nilai R-squared 0,145873, angka ini akan 

diubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Maka variabel pajak, 

tunneling incetive, debt covenant, dan intangible assets pada penelitian ini 

menjelaskan sebesar 14,58% terhadap variasi variabel transfer pricing. 

Sedangkan sisanya 85,42% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang 

tidak diukur dalam model regresi ini.. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan  beberapa hal yaitu: 

1. Rendahnya nilai koefisien determinasi pada variabel independen terhadap 

dependen menunjukkan bahwa masih banyak variabel independen yang 

dapat mempengaruhi variabel transfer pricing. Oleh karena itu perlu 

penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap transfer pricing 

agar dapat meningkatkan nilai dari koefisien determinasi dan dapat 

mengetahui variabel–variabel apa saja yang mempengaruhi manajemen 

melakukan transfer pricing. Variabel yang dapat disarankan adalah 

variabel penerapan corporate governance, struktur kepemilikan saham, 

profitabilitas, dll. 

2. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam 

penelitian. 
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UNVR 2018 0,1030 0,3377 0,8499 0,6118 0,0104 

 

 



 

 

LAMPIRAN TABULASI VARIABEL PAJAK  

Effective Tax Rate (ETR)=BEBAN PAJAK/LABA KENA PAJAK 

No 

Nama 

Perusahaan  Tahun Beban Pajak (1) Laba kena Pajak (2) ETR=(1/2) 

1 INTP 2015  Rp   1.287.915.000.000   Rp         4.356.661.000.000  0,2956 

    2016  Rp      275.313.000.000   Rp         3.870.319.000.000  0,0711 

    2017  Rp      427.456.000.000   Rp         1.859.818.000.000  0,2298 

    2018  Rp      254.291.000.000   Rp         1.145.937.000.000  0,2219 

2 AMFG 2015  Rp      122.917.000.000   Rp           341.346.000.000  0,3601 

    2016  Rp        88.117.000.000   Rp           260.444.000.000  0,3383 

    2017  Rp        25.020.000.000   Rp             38.569.000.000  0,6487 

    2018  Rp         4.588.000.000   Rp               6.596.000.000  0,6956 

3 JPFA 2015  Rp      173.193.000.000   Rp           524.484.000.000  0,3302 

    2016  Rp      594.983.000.000   Rp         2.171.608.000.000  0,2740 

    2017  Rp      632.785.000.000   Rp         1.043.104.000.000  0,6066 

    2018  Rp      836.638.000.000   Rp         2.253.201.000.000  0,3713 

4 BRAM 2015  Rp        77.369.674.536   Rp           170.347.214.088  0,4542 

    2016  Rp      117.404.735.392   Rp           299.617.183.752  0,3918 

    2017  Rp      128.726.471.028   Rp           332.846.274.996  0,3867 

    2018  Rp      111.792.624.912   Rp           280.599.061.050  0,3984 

5 IKBI 2015  Rp        10.557.211.260   Rp             29.169.846.552  0,3619 

    2016  Rp        22.437.152.608   Rp             66.246.627.952  0,3387 

    2017  Rp         6.106.788.096   Rp             16.712.636.676  0,3654 

    2018  Rp        10.713.652.002   Rp             30.252.792.897  0,3541 

6 INDF 2015  Rp   1.730.371.000.000   Rp         3.709.501.000.000  0,4665 

    2016  Rp   2.532.747.000.000   Rp         5.266.906.000.000  0,4809 

    2017  Rp   2.513.491.000.000   Rp         5.145.063.000.000  0,4885 

    2018  Rp   2.485.115.000.000   Rp         4.961.851.000.000  0,5008 

7 DVLA 2015  Rp        36.543.278.000   Rp           107.894.430.000  0,3387 

    2016  Rp        62.333.656.000   Rp           152.083.400.000  0,4099 

    2017  Rp        63.898.628.000   Rp           162.249.293.000  0,3938 

    2018  Rp        72.191.936.000   Rp           200.651.968.000  0,3598 

8 TCID 2015  Rp        38.647.669.480   Rp           544.474.278.014  0,0710 

    2016  Rp        59.416.261.296   Rp           162.059.596.347  0,3666 

    2017  Rp        63.956.663.719   Rp           179.126.382.068  0,3570 

    2018  Rp        61.576.511.908   Rp           173.049.442.756  0,3558 

9 UNVR 2015  Rp   1.977.685.000.000   Rp         5.851.805.000.000  0,3380 

    2016  Rp   2.181.213.000.000   Rp         6.390.672.000.000  0,3413 

    2017  Rp   2.367.099.000.000   Rp         7.004.562.000.000  0,3379 

    2018  Rp   3.076.319.000.000   Rp         9.109.445.000.000  0,3377 

 



 

 

LAMPIRAN TABULASI TUNNELING INCENTIVE 

TUNNELING INCENTIVE= JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM TERBESAR/JUMLAH SAHAM 

BEREDAR 

No 

  

Nama 

Perusahaan 

 
Tahun 

 

Jumlah Kepemilikan 

Saham Terbesar (1) 

Jumlah Saham 

Beredar (2) 

 
TUN=(1/2) 

 

1 INTP 2015 Rp 1.877.480.863 Rp 3.681.231.699 0,5100 

    2016 Rp 1.877.480.863 Rp 3.681.231.699 0,5100 

    2017 Rp 1.877.480.863 Rp 3.681.231.699 0,5100 

    2018 Rp 1.877.480.863 Rp 3.681.231.699 0,5100 

2 AMFG 2015 Rp 190.359.000.000 Rp 434.000.000.000 0,4386 

    2016 Rp 190.359.000.000 Rp 434.000.000.000 0,4386 

    2017 Rp 190.359.000.000 Rp 434.000.000.000 0,4386 

    2018 Rp 190.359.000.000 Rp 434.000.000.000 0,4386 

3 JPFA 2015 Rp 6.165.985.835 Rp 10.660.522.910 0,5784 

    2016 Rp 5.819.366.685 Rp 11.410.522.910 0,5100 

    2017 Rp 5.819.366.685 Rp 11.410.522.910 0,5100 

    2018 Rp 6.148.115.716 Rp 11.726.575.201 0,5243 

4 BRAM 2015 Rp 270.923.182.000 Rp 450.000.000.000 0,6021 

    2016 Rp 270.923.182.000 Rp 450.000.000.000 0,6021 

    2017 Rp 273.153.182.000 Rp 450.000.000.000 0,6070 

    2018 Rp 277.153.182.000 Rp 450.000.000.000 0,6159 

5 IKBI 2015 Rp 284.758.300.000 Rp 306.000.000.000 0,9306 

    2016 Rp 1.139.033.200 Rp 1.224.000.000 0,9306 

    2017 Rp 1.128.486.000 Rp 1.224.000.000 0,9220 

    2018 Rp 1.128.486.000 Rp 1.224.000.000 0,9220 

6 INDF 2015 Rp 4.396.103.450 Rp 8.780.246.500 0,5007 

    2016 Rp 4.396.103.450 Rp 8.780.246.500 0,5007 

    2017 Rp 4.396.103.450 Rp 8.780.246.500 0,5007 

    2018 Rp 4.396.103.450 Rp 8.780.246.500 0,5007 

7 DVLA 2015 Rp 1.037.800.912 Rp 1.120.000.000 0,9266 

    2016 Rp 1.031.800.912 Rp 1.120.000.000 0,9213 

    2017 Rp 1.031.800.912 Rp 1.120.000.000 0,9213 

    2018 Rp 1.031.800.912 Rp 1.120.000.000 0,9213 

8 TCID 2015 Rp 122.319.485.000 Rp 201.066.667.000 0,6084 

    2016 Rp 122.319.485.000 Rp 201.066.667.000 0,6084 

    2017 Rp 122.319.485.000 Rp 201.066.667.000 0,6084 

    2018 Rp 122.319.485.000 Rp 201.066.667.000 0,6084 

9 UNVR 2015 Rp 6.484.877.500 Rp 7.630.000.000 0,8499 

    2016 Rp 6.484.877.500 Rp 7.630.000.000 0,8499 

    2017 Rp 6.484.877.500 Rp 7.630.000.000 0,8499 

    2018 Rp 6.484.877.500 Rp 7.630.000.000 0,8499 



 

 

LAMPIRAN TABULASI VARIABEL DEBT COVENANT 

LEV =TOTAL UTANG/TOTAL ASET 

No 

Nama 

Perusahaan  Tahun Total Utang (1) Total Aset (2) LEV=(1/2) 

1 INTP 2015  Rp     3.772.410.000.000   Rp        27.638.360.000.000  0,1365 

    2016  Rp     4.011.877.000.000   Rp        30.150.580.000.000  0,1331 

    2017  Rp     4.307.169.000.000   Rp        28.863.676.000.000  0,1492 

    2018  Rp     4.566.973.000.000   Rp        27.788.562.000.000  0,1643 

2 AMFG 2015  Rp       880.052.000.000   Rp         4.270.275.000.000  0,2061 

    2016  Rp     1.905.626.000.000   Rp         5.504.890.000.000  0,3462 

    2017  Rp     2.718.939.000.000   Rp         6.267.816.000.000  0,4338 

    2018  Rp     4.835.966.000.000   Rp         8.432.632.000.000  0,5735 

3 JPFA 2015  Rp   11.049.774.000.000   Rp        17.159.466.000.000  0,6439 

    2016  Rp     9.878.062.000.000   Rp        19.251.028.000.000  0,5131 

    2017  Rp   11.293.242.000.000   Rp        19.959.548.000.000  0,5658 

    2018  Rp   12.823.219.000.000   Rp        23.038.028.000.000  0,5566 

4 BRAM 2015  Rp     1.475.388.593.868   Rp         3.953.775.458.856  0,3732 

    2016  Rp     1.320.971.693.420   Rp         3.977.868.810.820  0,3321 

    2017  Rp     1.184.288.557.056   Rp         4.125.144.165.048  0,2871 

    2018  Rp     1.101.108.160.530   Rp         4.292.168.660.658  0,2565 

5 IKBI 2015  Rp       220.965.007.824   Rp         1.040.058.093.528  0,2125 

    2016  Rp       172.852.070.856   Rp         1.099.147.753.864  0,1573 

    2017  Rp       219.533.336.472   Rp         1.102.902.428.892  0,1991 

    2018  Rp       379.365.606.513   Rp         1.355.534.464.914  0,2799 

6 INDF 2015  Rp   48.709.933.000.000   Rp        91.831.526.000.000  0,5304 

    2016  Rp   38.233.092.000.000   Rp        82.174.515.000.000  0,4653 

    2017  Rp   41.182.764.000.000   Rp        88.400.877.000.000  0,4659 

    2018  Rp   46.620.996.000.000   Rp        96.537.796.000.000  0,4829 

7 DVLA 2015  Rp       402.760.903.000   Rp         1.376.278.237.000  0,2926 

    2016  Rp       451.785.946.000   Rp         1.531.365.558.000  0,2950 

    2017  Rp       524.586.078.000   Rp         1.640.886.147.000  0,3197 

    2018  Rp       482.559.876.000   Rp         1.682.821.739.000  0,2868 

8 TCID 2015  Rp       367.225.415.670   Rp         2.082.096.848.703  0,1764 

    2016  Rp       401.942.530.776   Rp         2.185.101.038.101  0,1839 

    2017  Rp       503.480.853.006   Rp         2.361.807.189.430  0,2132 

    2018  Rp       472.680.346.662   Rp         2.445.143.511.801  0,1933 

9 UNVR 2015  Rp   10.902.585.000.000   Rp        15.729.945.000.000  0,6931 

    2016  Rp   12.041.437.000.000   Rp        16.745.695.000.000  0,7191 

    2017  Rp   13.733.025.000.000   Rp        18.906.413.000.000  0,7264 

    2018 
 Rp     
11.944.837.000.000  

 Rp           
19.522.970.000.000  

0,6118 

 



 

 

LAMPIRAN TABULASI VARIABEL INTANGIBLE ASSETS 

ASET TIDAK BERWUJUD= ASET TIDAK BERWUJUD/TOTAL PENJUALAN 

No Nama Perusahaan Tahun Aset Tidak Berwujud (1) Total Penjualan (2) IA=1/2 

1 INTP 2015  Rp              71.073.000.000   Rp  17.798.055.000.000  0,0040 

    2016  Rp            111.953.000.000   Rp  15.361.894.000.000  0,0073 

    2017  Rp            107.357.000.000   Rp  14.431.211.000.000  0,0074 

    2018  Rp            105.555.000.000   Rp  15.190.283.000.000  0,0069 

2 AMFG 2015  Rp                6.188.000.000   Rp   3.665.989.000.000  0,0017 

    2016  Rp                5.514.000.000   Rp   3.724.075.000.000  0,0015 

    2017  Rp                3.998.000.000   Rp   3.885.791.000.000  0,0010 

    2018  Rp                3.165.000.000   Rp   4.443.262.000.000  0,0007 

3 JPFA 2015  Rp              70.136.000.000   Rp  25.022.913.000.000  0,0028 

    2016  Rp              35.576.000.000   Rp  27.063.310.000.000  0,0013 

    2017  Rp              27.321.000.000   Rp  29.602.688.000.000  0,0009 

    2018  Rp              41.795.000.000   Rp  34.012.965.000.000  0,0012 

4 BRAM 2015  Rp              28.058.449.920   Rp   2.816.175.978.756  0,0100 

    2016  Rp              18.612.729.568   Rp   2.959.936.813.124  0,0063 

    2017  Rp              23.814.051.192   Rp   3.275.672.791.836  0,0073 

    2018  Rp              12.441.829.023   Rp   3.829.359.405.060  0,0032 

5 IKBI 2015  Rp                  613.995.360   Rp   1.398.209.648.076  0,0004 

    2016  Rp                  223.037.600   Rp   1.315.682.867.304  0,0002 

    2017  Rp                  193.018.356   Rp   1.747.209.013.800  0,0001 

    2018  Rp                1.097.196.408   Rp   2.872.276.533.621  0,0004 

6 INDF 2015  Rp         2.628.235.000.000   Rp  64.061.947.000.000  0,0410 

    2016  Rp         2.329.997.000.000   Rp  66.750.317.000.000  0,0349 

    2017  Rp         1.830.140.000.000   Rp  70.186.618.000.000  0,0261 

    2018  Rp         2.136.679.000.000   Rp  73.394.728.000.000  0,0291 

7 DVLA 2015  Rp              15.031.236.000   Rp   1.306.098.136.000  0,0115 

    2016  Rp              15.031.236.000   Rp   1.451.356.680.000  0,0104 

    2017  Rp              15.031.236.000   Rp   1.575.647.308.000  0,0095 

    2018  Rp              15.031.236.000   Rp   1.699.657.296.000  0,0088 

8 TCID 2015  Rp                1.298.130.225   Rp   2.314.889.854.074  0,0006 

    2016  Rp              22.436.364.836   Rp   2.526.776.164.168  0,0089 

    2017  Rp              51.933.576.055   Rp   2.706.394.847.919  0,0192 

    2018  Rp              50.651.611.322   Rp   2.648.754.344.347  0,0191 

9 UNVR 2015  Rp            431.021.000.000   Rp  36.484.030.000.000  0,0118 

    2016  Rp            409.802.000.000   Rp  40.053.732.000.000  0,0102 

    2017  Rp            390.838.000.000   Rp  41.204.510.000.000  0,0095 

    2018  Rp            434.205.000.000   Rp  41.802.073.000.000  0,0104 

 



 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 
 

Sample: 2015 2018     

      
       RPT PAJAK TUN DEBT IA 

      
       Mean  0.320371  0.373306  0.654874  0.365985  0.009049 

 Maximum  0.954713  0.695573  0.930583  0.726369  0.041026 

 Minimum  0.010400  0.070982  0.438615  0.133061  0.000110 

 Std. Dev.  0.320722  0.125049  0.183818  0.184300  0.010056 

      

 Observations  36  36  36  36  36 
 
 

UJI NORMALITAS 

 

 

 

 

 

 

 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

 PAJAK TUN DEBT IA 

     
     PAJAK  1.000000 -0.175200  0.419150  0.201703 

TUN -0.175200  1.000000 -0.008875 -0.154468 

DEBT  0.419150 -0.008875  1.000000  0.207336 

IA  0.201703 -0.154468  0.207336  1.000000 
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Series: Residuals

Sample 1 36

Observations 36

Mean       6.21e-17

Median  -0.010802

Maximum  0.574905

Minimum -0.437905

Std. Dev.   0.287469

Skewness   0.248402

Kurtosis   2.017247

Jarque-Bera  1.818927

Probability  0.402740



 

 

UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 9.671755     Prob. F(4,31) 0.0547 

Obs*R-squared 19.98554     Prob. Chi-Square(4) 0.0576 

Scaled explained SS 12.80233     Prob. Chi-Square(4) 0.0523 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 36    

Included observations: 36   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.466794 0.094632 4.932720 0.0534 

PAJAK -0.035499 0.161445 -0.219885 0.8274 

TUN 0.014777 0.100109 0.147614 0.8836 

DEBT -0.578846 0.108483 -5.335823 0.0555 

IA -1.021681 1.852395 -0.551546 0.5852 

     
     R-squared 0.555154     Mean dependent var 0.242125 

Adjusted R-squared 0.497754     S.D. dependent var 0.149461 

S.E. of regression 0.105922     Akaike info criterion -1.523980 

Sum squared resid 0.347804     Schwarz criterion -1.304046 

Log likelihood 32.43163     Hannan-Quinn criter. -1.447217 

F-statistic 9.671755     Durbin-Watson stat 1.285458 

Prob(F-statistic) 0.000034    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

UJI AUTOKORELASI 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 8.436315     Prob. F(2,29) 0.0613 

Obs*R-squared 13.24133     Prob. Chi-Square(2) 0.0613 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 36    

Included observations: 36   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.312416 0.243146 1.284891 0.2090 

PAJAK -0.325410 0.392058 -0.830004 0.4133 

TUN -0.164585 0.241889 -0.680418 0.5016 

DEBT -0.172965 0.284297 -0.608396 0.5477 

IA -2.165024 4.520918 -0.478890 0.6356 

RESID(-1) 0.610962 0.183610 3.327487 0.0624 

RESID(-2) 0.074172 0.205647 0.360676 0.7210 

     
     R-squared 0.367815     Mean dependent var 6.21E-17 

Adjusted R-squared 0.237018     S.D. dependent var 0.287469 

S.E. of regression 0.251101     Akaike info criterion 0.246741 

Sum squared resid 1.828497     Schwarz criterion 0.554648 

Log likelihood 2.558657     Hannan-Quinn criter. 0.354209 

F-statistic 2.812105     Durbin-Watson stat 1.782967 

Prob(F-statistic) 0.027888    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL PEMILIHAN MODEL COMMON 

 

Dependent Variable: RPT   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.331192 0.272895 1.213624 0.2341 

PAJAK 0.713228 0.465565 1.531961 0.1357 

TUN 0.051555 0.288689 0.178585 0.8594 

DEBT -0.837279 0.312838 -2.676401 0.0118 

IA -0.486722 5.341844 -0.091115 0.9280 

     
     R-squared 0.196612     Mean dependent var 0.320371 

Adjusted R-squared 0.092949     S.D. dependent var 0.320722 

S.E. of regression 0.305453     Akaike info criterion 0.594203 

Sum squared resid 2.892343     Schwarz criterion 0.814136 

Log likelihood -5.695653     Hannan-Quinn criter. 0.670966 

F-statistic 1.896646     Durbin-Watson stat 0.161952 

Prob(F-statistic) 0.135997    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL PEMILIHAN MODEL FIXED 

 

Dependent Variable: RPT   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.102369 0.757795 -0.135089 0.8937 

PAJAK 0.141070 0.152705 0.923809 0.3652 

TUN 0.793187 1.167999 0.679100 0.5039 

DEBT -0.467252 0.235287 -1.985882 0.0591 

IA 2.392281 3.208980 0.745496 0.4635 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.974357     Mean dependent var 0.320371 

Adjusted R-squared 0.960978     S.D. dependent var 0.320722 

S.E. of regression 0.063355     Akaike info criterion -2.405925 

Sum squared resid 0.092319     Schwarz criterion -1.834099 

Log likelihood 56.30665     Hannan-Quinn criter. -2.206342 

F-statistic 72.82797     Durbin-Watson stat 2.288670 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 87.198423 (8,23) 0.0000 

Cross-section Chi-square 124.004609 8 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: RPT   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.331192 0.272895 1.213624 0.2341 

PAJAK 0.713228 0.465565 1.531961 0.1357 

TUN 0.051555 0.288689 0.178585 0.8594 

DEBT -0.837279 0.312838 -2.676401 0.0118 

IA -0.486722 5.341844 -0.091115 0.9280 

     
     R-squared 0.196612     Mean dependent var 0.320371 

Adjusted R-squared 0.092949     S.D. dependent var 0.320722 

S.E. of regression 0.305453     Akaike info criterion 0.594203 

Sum squared resid 2.892343     Schwarz criterion 0.814136 

Log likelihood -5.695653     Hannan-Quinn criter. 0.670966 

F-statistic 1.896646     Durbin-Watson stat 0.161952 

Prob(F-statistic) 0.135997    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL PEMILIHAN MODEL RANDOM 

 

Dependent Variable: RPT   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.251000 0.437723 0.573423 0.5705 

PAJAK 0.132270 0.145898 0.906595 0.3716 

TUN 0.254357 0.632630 0.402063 0.6904 

DEBT -0.458850 0.219395 -2.091439 0.0448 

IA 2.359849 3.131481 0.753589 0.4568 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.406662 0.9763 

Idiosyncratic random 0.063355 0.0237 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.145873     Mean dependent var 0.024880 

Adjusted R-squared 0.035663     S.D. dependent var 0.061196 

S.E. of regression 0.060095     Sum squared resid 0.111953 

F-statistic 1.323595     Durbin-Watson stat 1.876109 

Prob(F-statistic) 0.283108    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.112366     Mean dependent var 0.320371 

Sum squared resid 3.195644     Durbin-Watson stat 0.065726 

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 0.891483 4 0.9258 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     PAJAK 0.141070 0.132270 0.002033 0.8452 

TUN 0.793187 0.254357 0.964000 0.5831 

DEBT -0.467252 -0.458850 0.007226 0.9213 

IA 2.392281 2.359849 0.491377 0.9631 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: RPT   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2015 2018   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.102369 0.757795 -0.135089 0.8937 

PAJAK 0.141070 0.152705 0.923809 0.3652 

TUN 0.793187 1.167999 0.679100 0.5039 

DEBT -0.467252 0.235287 -1.985882 0.0591 

IA 2.392281 3.208980 0.745496 0.4635 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.974357     Mean dependent var 0.320371 

Adjusted R-squared 0.960978     S.D. dependent var 0.320722 

S.E. of regression 0.063355     Akaike info criterion -2.405925 

Sum squared resid 0.092319     Schwarz criterion -1.834099 

Log likelihood 56.30665     Hannan-Quinn criter. -2.206342 

F-statistic 72.82797     Durbin-Watson stat 2.288670 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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