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ABSTRAK 

Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant 

Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar 

di BEI Periode 2015 – 2017 

 

Oleh :  

 

DIANA SHINTYA 

11573202061 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme 

bonus, tunneling incentive dan debt covenant terhadap keputusan transfer pricing 

pada perusahaaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Metode 

penentuan sampel menggunakan metode Purposive Sampling, dengan kriteria 

yang telah ditentukan, populasinya sebesar 50 perusahaan dan jumlah sampel 

adalah sebanyak 11 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data 

kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi data panel dan menggunakan alat 

bantu aplikasi EViews versi 10. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas variabel pajak 

sebesar 0.2843>0.05, dengan demikian pajak tidak berpengaruh terhadap 

keputusan transfer pricing, nilai probabilitas variabel mekanisme bonus sebesar 

0.3266>0.05, dengan demikian mekanisme bonus tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan transfer pricing, adapun tunneling incentive 

dengan nilai probabilitas 0.0005<0.05 membuktikan bahwa tunneling incentive 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan melakukan transfer pricing, 

dan nilai probabilitas variabel debt covenant sebesar 0.3695>0.05, dengan 

demikian debt covenant tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

melakukan transfer pricing.  

Secara simulatan, variabel pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive 

dan debt covenant berpengaruh terhadap transfer pricing dengan nilai 

probabilitas 0.0000<0.05. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh Koefesien 

Determinasi (R
2
), variabel Independen dapat menjelaskan pengaruh transfer 

pricing sebesar 73.12% sedangkan sisanya sebesar 26.88% dipengaruhi oleh 

variabel lain.  

 

Kata Kunci : Pajak, Mekanisme bonus, Tunneling incentive, Debt Covenant 

dan Transfer Pricing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bebasnya jalur bisnis di zaman sekarang dan adanya fenomena globalisasi  

menyebabkan munculnya banyak perusahaan multinasional di Indonesia. 

Perpajakan yang berbeda tiap Negara mempengaruhi perusahaan multinasional 

dalam membangun cabang dan pabriknya di suatu Negara. Perusahaan 

multinasional menurut Winardi dalam Findasari (2016) adalah perusahaan 

internasional yang kantor pusatnya berlokasi di suatu Negara dengan memiliki 

kantor-kantor cabang dan pabrik yang tersebar di berbagai Negara. Perusahaan 

multinasional ini merupakan tuntutan perusahaan karena merasa kurang jika 

hanya melaksanakan kegiatan ekonomi di suatu Negara dan hal tersebut akan 

menyebabkan perusahaan tersebut tidak berkembang. Salah satu tujuan 

perusahaan yang paling umum yaitu mendapatkan laba yang lebih tinggi dari 

sebelumnya, mka dari itu diperlukan perluasan distribusi produk ke Negara lain. 

Dalam perpajakan, transfer pricing telah menjadi isu klasik yang menyangkut 

transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan 

multinasional melakukan transfer pricing untuk memperbesar keuntungan dengan 

memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Marfuah dan Azizah (2014) 

menyatakan bahwa pada Negara-negara yang berkembang sering mengenakan 

tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan Negara-negara maju justru mengenakan 

tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan multinasional mengincar 
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Negara-negara yang masih berkembang untuk membangun cabang perusahaan 

atau pabrik. 

Transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota 

divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang 

ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. 

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta 

tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau 

mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai Negara (Astuti dalam 

Refgia, 2017).  

Beberapa permasalahan yang terjadi baik di Indonesia maupun diluar negeri 

mengenai transfer pricing merugikan Negara karena perusahaan berusaha untuk 

melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing. Seperti yang 

diungkapkan oleh Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat konferensi pers 

pelantikan pemeriksaan pajak menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan 

multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan 

(PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing 

tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban 

menyetor pajak di Indonesia. 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak 

Khusus.  

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, 

sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi mengemplang pajak karena alasan merugi 
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terus-menerus. Ada tiga penyebab utama. Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri 

sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. DJP mempertanyakan 

pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada 

induk perusahaannya. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena 

banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti tax 

holiday dan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap 

meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Ketiga, diakui Mekar, 

perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali 

insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi 

(Liputan6.com). 

Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di 

Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan 

sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga 

mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 

ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. 

Dalam konteks laporan yang disampaikan oleh Global Witness, Adaro 

disebut melakukan transfer pricing. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual 

batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. 

Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. 

Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (Sumber: 

Finance.com). 

http://news.liputan6.com/read/2464413/jokowi-sinergi-jadi-kunci-penegakan-hukum-penggelapan-pajak
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Laporan Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro ini 

mengungkapkan sejak 2009-2017 Adaro melalui salah satu anak perusahaanya di 

Singapura, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa 

sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta dolar lebih rendah daripada 

yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.Dengan memindahkan sejumlah besar 

uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di 

Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar 

hampir US$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk 

kepentingan umum," kata Stuart McWilliam, Manajer Kampanye Perubahan Iklim 

untuk Global Witness dalam siaran persnya (Sumber: cnbcindonesia.com). 

Hal ini bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan multinasional tersebut 

menggunakan praktik transfer pricing untuk meminimalkan pembayaran pajak 

mereka. Caranya tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan celah-celah 

peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan ke luar negeri 

dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. 

Melihat ini pemerintah membuat kebijakan baru tentang transfer pricing yaitu 

setiap perusahaan yang memiliki omzet tertentu diminta untuk membuat dokumen 

transfer pricing. Dimana dokumen tersebut harus menyertakan nilai transaksi 

yang dilakukan dengan perusahaan terafiliasi. Hal ini diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 (Aurinda, 2018). Peraturan 

tentang transfer pricing juga diatur dalam Pasal UU Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan 

bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali 
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besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan 

istimewa dengan wajib pajak lain sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha 

yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s lenght principle) dengan 

menggunakan metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode 

lainnya. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 yang didalam aturan 

disebutkan pengertian arm’s lenght principle yaitu harga atau laba atas transaksi 

yang dilakukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan 

harga pasar wajar (Arfina, 2017). 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014) 

yang meneliti pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap 

transfer pricing menyatakan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh 

positif terhadap transfer pricing, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk 

(2014) menyatakan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mispiyanti (2015), menyatakan bahwa variabel pajak dan mekanisme bonus tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Sementara tunneling 

incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) tentang pengaruh pajak, mekanisme 

bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan tunneling incentive terhadap 

transfer pricing. Hasilnya menyatakan bahwa pajak, kepemilikan asing dan 

tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing. Sedangkan mekanisme 

bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. 
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Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh 

Saraswati dan I ketut (2017) yang meneliti pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan 

tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pertama, pada variabel 

penelitian. Dimana penelitian ini menambah variabel debt covenant sesuai dengan 

saran penelitian pada penelitian Saraswati dan I ketut (2017). Perbedaan kedua, 

sampel yang digunakan. Sampel penelitian Saraswati dan I ketut (2017) adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2015, sedangkan penelitian ini sampelnya adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017. Peneliti meneliti perusahaan 

pertambangan karena berdasarkan permasalahan yang terjadi pada perusahaan 

farmasi yang melakukan skema transfer pricing untuk menghindari perpajakan. 

Karena penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang masih bias dimana 

faktor yakni pengaruh pajak terhadap transfer pricing menunjukkan hasil yang 

berbeda. Penelitan tersebut dilakukan oleh Pramana (2014) yang menyatakan 

bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, sementara penelitian 

yang dilakukan oleh Aurinda (2018),  Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan 

bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer 

pricing. Demikian pula variabel mekanisme bonus, dimana penelitian yang 

dilakukan oeh Hartati, dkk (2014) menyatakan mekanisme bonus berpengaruh 

terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Refgia (2017) dan Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa 

mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. 



7 
 

 
 

Variabel tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan melakukan transfer 

pricing (Mispiyanti, 2015) sementara penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin 

dan Putri (2017) menyatakan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh 

terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dan hasil penelitian sebelumnya yang 

masih bias memotivasi peneliti untuk melakukan untuk meneliti kembali transfer 

pricing dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling 

incentive, dan Debt covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah pajak berpengaruh secara parsial  terhadap keputusan transfer pricing 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017? 

2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2015-2017? 

3. Apakah tunneling incentive berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2015-2017? 

4. Apakah debt covenant berpengaruh secara parsial terhadap keputusan transfer 

pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-

2017? 
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5. Apakah pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan transfer pricing pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bukti empiris mengenai hal-hal berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pajak berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2015-2017. 

2. Untuk mengetahui apakah mekanisme bonus berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

3. Untuk mengetahui apakah tunneling incentive berpengaruh secara parsial  

terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

4. Untuk mengetahui apakah debt covenant berpengaruh secara parsial  

terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

5. Untuk mengetahui pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt 

covenant berpengaruh secara simultan terhadap keputusan transfer pricing 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017? 
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1.4 Manfaat Penenelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat dijadikan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan mengenai manajemen pemasaran, memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang akan mempelajari pemasaran dan masalahnya, khususnya di 

bidang akuntansi perpajakan sebagai bahan perbandingan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Perusahaan Pertambangan 

Sebagai bahan masukan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi 

Perusahaan dalam menentukan langkah selanjutnya yaitu menganalisis 

keputusan transfer pricing. 

b. Akademisi 

Sebagai bahan informasi, referensi dan masukan bagi peneliti yang 

berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada kajian permasalahan 

atau topik yang sama. 

c. Peneliti 

Sebagai sarana aktualisasi ilmu peneliti dapatkan selama menjadi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska, terutama 

berkaitan dengan tata cara dan sistematika penulisan karya ilmiah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan proposal ini adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan empat sub 

bab yaitu tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menguraikan berbagai teori yang melandasi 

penelitian ini, serta menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya bab ini juga 

menjelaskan mengenai pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran serta variabel penelitian. 

       BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel, serta analisia data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 

interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu di lakukan uji 

statistik deskripsif dan uji regresi logistik. Setalah semua uji 

terpenuhi baru di lakukan uji hipotesis. 
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       BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Didalam bab 

ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, 

serta saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya dengan 

temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Akuntansi Positif 

 Teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan 

secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi, seperti apa adanya 

sesuai fakta (Nurjanah et al., 2015). Ia juga menyebutkan bahwa teori ini 

berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, 

pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi 

yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Pada 

prinsipnya teori ini beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk 

menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi.  

Menurut Watts dan Zimmerman dalam Nurjanah et al, (2015), menyebutkan 

bahwa Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan tentang sebab kebijakan 

akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan 

akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori ini 

mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu: 

a. Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypotesis)  

 Para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih 

memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat 

menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode 

sekarang atau dikenal dengan income smoothing. Dengan hipotesis 

tersebut apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat tergantung 



 13 
 

 
 

pada bonus akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat 

memaksimalkan gajinya, misalnya dengan metode akrual. 

        b. Hipotesis Perjanjian Hutang (The Debt covenant Hypotesis)  

     Manajer perusahaan yang mempunyai ratio leverage (debt/equity) yang 

besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat 

menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode 

sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan 

pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka 

perusahaan akan mempunyai leverage ratio yang kecil. 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 tambahan pinjaman. 

   Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi 

kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk 

mencegah, atau paling tidak menunda, pelanggaran semacam itu, 

perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa 

meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, 
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ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam 

lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini. 

        c. Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypotesis).  

      Semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer 

perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan 

pelaporan laba periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini 

berdasarkan 3 asumsi bahwa perusahaan dengan biaya politik yang besar 

lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang 

mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya 

politiknya kecil. 

      Tiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa teori akuntansi positif 

mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen 

dengan pemilik, (2) antara manajemen dengan kreditur, (3) antara 

manajemen dengan pemerintah. Masalah keagenan juga muncul 

disebabkan karena adanya asimetri informasi antara agen dan pemilik 

saham, dimana agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan 

pemilik saham. 

 Teori akuntansi positif berhubungan dengan prediksi yaitu suatu tindakan 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan 

merespon untuk mengajukan standar akuntansi yang baru. Teori akuntansi positif 

menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi sebagai bagian 

dari permasalahan yang mendalam dari meminimalkan biaya kontrak dan untuk 

mencapai efisiensi corporate governance. Teori akuntansi positif menganggap 
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bahwa manajer secara rasional (seperti investor) akan memilih kebijakan 

akuntansi yang menurut mereka baik Rahmawati (2012:86). Saraswati & Sujana 

(2017) menyatakan bahwa teori akuntansi positif juga dapat dijadikan acuan yang 

berfungsi untuk menjelaskan bagaimana prosedur akuntansi yang dipilih manajer 

sehingga dapat memaksimalkan laba untuk mengejar bonus yang ditetapkan oleh 

pemilik perusahaan. Jika bonus yang diterima oleh manajer didasarkan atas 

pencapaian laba perusahaan secara keseluruhan maka logis bila manajer 

melaporkan laba bersih setinggi mungkin. 

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjelaskan bahwa akuntansi positif 

adalah sebuah upaya menjelaskan proses yang menggunakan kemampuan, 

pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi 

yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. 

Dengan demikian, dalam  upaya  memaksimalkan laba perusahaan maka para 

manajer akan memilih metode/prosedur akuntansi yang baik agar perusahaan 

mampu mencapai tujuan. Sebelum pemilihan kebijakan, praktik akuntansi dengan 

tujuan meningkatkan laba akan  diprediksi apa konsekuensinya jika manajer 

menerapkan metode tersebut. Salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam 

upaya meningkatkan laba perusahaan adalah dengan transfer pricing. Dimana 

manajer akan memilih beberapa metode dalam meningkatkan laba seperti metode 

dalam penjualan apakah dengan metode biaya plus, penjualan dengan harga pasar, 

ataupun dengan pengurangan biaya-biaya lainnya.  
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2.2 Teori Agensi 

Menurut Lubis dalam buku Akuntansi Keprilakuan (2011:91) riset akuntansi 

keprilakuan yang mendasarkan pemikirannya atas perbedaan informasi antara 

atasan dan bawahan, antara kantor pusat dan kantor cabang, atau adanya asimetri 

informasi yang mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi. Teori ini 

mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha 

dan pegaruh terhadap lingkungan. Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa 

prinsipal bersikap netral terhadap resiko sementara agen bersikap menolak usaha 

dan risiko. Agen dan prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingan sendiri, 

dan seringkali kepentingan antara keduanya berbenturan. Menurut pandangan 

prinsipal, kompensasi yang diberikan kepada agen tersebut didasarkan pada hasil. 

Sementara, menurut pandangan agen, dia lebih suka jika sistem kompensasi 

tersebut tidak semata-mata melihat hasil tapi juga tapi juga tingkat usahanya. 

Menurut Colgan dalam Deanti (2017:35) faktor yang dapat menyebabkan 

munculnya masalah keagenan yaitu: 

a. 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. 
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b. 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. 

c. Horison Waktu 

     Masalah ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana 

prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang 

kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan 

kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. 

d. 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. 

Hubungan teori agensi dengan transfer pricing adalah berdasarkan asumsi 

sifat dasar mansia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada 

kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah-masalah keagenan dapat 

terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun 

saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan 

tersebut dapat merugikan pihak principal yang tidak terlibat secara langsung 

dalam rangka mengelola perusahaan sehingga principal hanya memiliki akses 
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informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang 

diberikan oleh principal kepada agen dapat membuat agen mengenyampingkan 

kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk 

melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus 

dibayar. Maka dari itu, dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah 

perbedaan kepentingan antara principal dan agen dapat dikurangi dan diperlukan 

adanya pengendalian yang tepat untuk mensejajarkan perbedaan kepentingan yang 

terjadi antara prinsipal dan agen. 

2.3 Transfer pricing 

2.3.1 Definisi Trnsfer Pricing 

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

diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari 

satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam 

kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (arm’s length price principle). 

Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intracompany dan 

intercompany transfer pricing. Intracompany transfer pricing merupakan transfer 

pricing antar divisi dalam suatu perusahaan. Sedangkan intercompany transfer 

pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa. Pengertian transfer pricing (harga transfer) dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan bersifat peyoratif−negatif. 

Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni strategi dan 

taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian 

peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban 
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pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya 

rendah (Suandy, 2011). Dapat simpulkan bahwa transfer pricing adalah 

penentuan harga atas barang, jasa, ataupun harta tak berwujud lainnya antara 

perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang memiliki hubungan 

istimewa.  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 

2012), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai 

pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi pihak 

berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas 

pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas dari apakah ada harga yang 

dibebankan (PSAK No.7 Tahun 2017). 

Tujuan penetapan transfer pricing adalah untuk mentransmisikan data  

keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada 

waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Simamora 

dalam Lingga, 2012). Menurut Suryana (2012), tujuan dilakukannya transfer 

pricing, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan 

pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk 

memoles (window-dressing) laporan keuangan. 

Ada beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan 

multinasional dan divisinalisasi atau departementasi dalam melakukan aktifitas 

keuangannya (Aurinda, 2018:12) yakni: 
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1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (Cost-based transfer pricing)  

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya 

menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 

pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh (full cost), biaya penuh ditambah 

mark-up (full cost plus markup) dan gabungan antara biaya variabel dan 

tetap (variabel cost plus fixed fee). 

2. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar (Market based transfer 

pricing) 

Metode ini dianggap dapat mengukur kinerja divisi atau unit dalam satu 

grup perusahaan serta sekaligus dapat merefleksikan keuntungan setiap 

produk dan menstimulasi divisi untuk bekerja per basis kompetensi. 

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer ricing atas dasar 

harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya 

yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang 

menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan 

harga pasar. 

3. Penentuan harga transfer berdasarkan negoisasi (the negotiated price) 

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-

divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing 

untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. 

4. Penentuan harga transfer berdasarkan arbitrasi (arbitration transfer 

pricing) 
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Metode ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua 

divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepemimpinan 

perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai 

keputusan akhir. Pendekatan ini menyampingkan tujuan konsep pusat 

pertanggungjawaban laba.  

2.4 Hubungan Istimewa 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai 

kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh 

signifikan atas pihak lain dalam mengambil  keputusan keuangan dan operasional. 

Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan isitimewa adalah suatu 

pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1994, dijelaskan bahwa 

hubungan istimewa dianggap ada apabila: 

1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% 

(dua puluh lima persen) atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara 

pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada 

dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau 

lebih yang disebut terakhir; atau 

2. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha 

berada dibawah penguasaan. Penguasaan yang baik sama baik langsung 

meupun tidak langsung; atau 
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3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat. 

3.5 Pajak 

 Ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli,  diantaranya 

adalah sebagai berikut 

 Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam  Mardiasmo 

(2011:1)  “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontrapestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum” 

 Definisi pajak menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007:  “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”.  

 Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

beberapa unsur (Mardiasmo, 2011:4), yaitu:  

1) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut  berupa uang 

(bukan barang).  

2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang  serta aturan 

pelaksanaannya.  

3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya  kontraprestasi 

individual secara langsung oleh pemerintah.  
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4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Menurut Dhermawan (2018) ada 4 fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara.  Contoh: pembiayaan rutin yang digunakan 

seperti untuk pembangunan, pemeliharaan, belanja pegawai, dll dikeluarkan 

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi 

pengeluaran rutin. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Contoh: dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam 

negeri maupun luar negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi 

untuk produk luar negeri. 

c. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

Contoh: pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

d. Fungsi Retribusi Pendapatan 

Pajak yang telah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga 

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 
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meningkatkan pendapatan masyarakat. Contoh: pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. 

Adapun sistem pemungutan pajak Menurut Mardiasmo (2011:7) terdiri 

atas: 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu system pemungutas yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b.  Self Assessment System 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

Menurut Noviastia, dkk (2016) motivasi pajak menjadi salah satu alasan 

perusahaan manufaktur melakukan transfer pricing dengan cara melakukan 

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

pajaknya lebih rendah. Perusahaan melakukan transfer pricing dalam perencanaan 

pajaknya guna meminimalkan pajak yang dibayar. Oleh sebab itu semakin tinggi 

beban pajak yang ditangguhkan perusahaan makan akan semakin memicu untuk 

melakukan praktik transfer pricing guna untuk meminimalisasi beban pajak yang 

nantinya akan di bayar. Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh 

Noviastika, dkk (2016), Refgia (2017) dan Saraswati & Sujana (2017) 

menunjukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfe pricing. 

3.6 Mekanisme Bonus 

Menurut Adisu (2008:76) Bonus adalah tambahan upah yang diterima 

pekerja/kayawan karena ada sesuatu hal. Adapun kriteria yang berlaku umum 

dalam pemberian bonus adalah: 

1) Posisi Jabatan 

2) Masa Kerja 
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3) Mencapai Target Tertentu 

 Adapun mekanisme bonus menurut Refgia (2017) yakni kompensasi 

tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan 

pencapain tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus 

berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digukanakan perusahaan 

dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karna 

berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut 

untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Hartati, dkk (2014) menyatakan bakwa 

mekanisme bonus merupakan strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi 

untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi dengan cara 

meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Mengingat bahwa pemberian 

bonus didasarkan pada besarnya laba, maka adalah logis jika direksi berusaha 

melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan 

bonus dan remunerasi yang mereka terima. Namun, sebagai akibat dari adanya 

praktik transfer pricing, maka tidak menutup kemungkinan akan terjaadi kerugian 

pada salah satu divisi atau subunit. 

 Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa mekanisme bonus merupakan salah 

satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk 

memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba 

secara keseluruhan. Semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang 

dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada 

direksi. Oleh sebab itu, praktek transfer pricing dipilih oleh direksi untuk 

memaksimalkan laba perusahaan (Saraswati & Sujana, 2017). Hasil ini didukung 
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oleh penelitian yang di lakukan oleh Hartati, dkk (2014) bahwa mekanisme bonus 

berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. 

3.7 Tunneling incentive 

 Istilah "tunneling" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan 

pengambil alihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti 

pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). Struktur 

Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam 

struktur kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi (Mutaminah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri 

bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer. Manajer lebih 

mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham (Rosa, 

2017). 

Menurut Hartati, dkk (2014) Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari 

pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi 

keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang 

saham minoritas. Menurut Wafiroh & Hapsari (2016) Tunneling dapat dilakukan 

dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki 

hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan 

harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipun mereka 

sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau 

menjual asset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan 

manajer (pihak terafiliasi). 
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Refgia (2017) menyatakan bahwa munculnya tunneling ini karena adanya 

masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh 

masing-masing pihak. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu 

pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan 

kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Jika praktek 

transfer pricing dalam tunneling ini dilakukan oleh perusahaan anak dengan  cara 

menjual persedian kepada perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga 

pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh 

perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari 

yang seharusnya. Atau bahkan apabila perusahaan anak membeli persediaan 

kepada perusahaan induk dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar 

maka pembebanan biaya bahan baku itu juga akan sangat berpengaruh terhadap 

laba yang akan diperoleh perusahaan anak, dan hal ini akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham 

mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Oleh sebab itu, semakin besar 

kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik 

transfer pricing. Hasil ini didukung oleh penelitian yang di lakukan oleh 

Mispiyanti (2015), Refgia (2017), dan Saraswati & Sujana (2017) bahwa 

Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan 

melakukan transfer pricing. 
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3.8 Debt covenant 

 Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor 

untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery 

pinjaman (Cochran dalam Verawaty, 2016). Untuk mengidentifikasi debt 

covenant dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan proksi dari tingkat 

leverage. Menurut Fahmi (2014) rasio leverage adalah rasio yang mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio leverage yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk menunjukkan debt covenant perusahaan adalah DER 

(debt to equity ratio). 

Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan semakin besar pula 

kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat 

menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat 

menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan transfer pricing. 

Dalam debt covenant hypothesis 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 periode 

masa depan ke periode masa kini. 

Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas 

perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit makin besar 

kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer 

akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat 
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mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Indrasti, 

2016). 

3.9 Pandangan Islam Mengenai Pajak 

 Islam adalah agama yang begitu peduli dengan isi kehidupan setiap 

pemeluknya. Dalam islam, segala aspek perbuatan yang berhubungan dengan 

agama, ibadah, muamalah dan lain sebagainya sudah diatur dengan jelas. Tidak 

ada satupun sisi perbuatan manusia yang tidak diatur baik itu dalam al-qur’an 

maupun hadist Nabi SAW. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama 

Al-Usyr atau Al Max atau biasa disebut dengan Adh –dharibah yang artinya 

adalah pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan 

para pemungut disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar.  

Ada 3 ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu yusuf qardawi 

dalam kitabnya fiqh azzakah, gazy inayah dalam kitabnya al- iqtishad al- islami 

azzkah wa ad-dharibah, dan abdul qodim zallum dalam kitabnya al – amwal fi 

daulah al- hifalah, ringkasannya yaitu sebagai berikut:  

1.  Yusuf qordawi berpendapat: pajak adalah kewajiban yang di tetapkan terhadap 

wajib pajak, yang harus di seorkan kepada negara sesuai denagn ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan 

ekonomi, sosial, politik, dan tujuan –tujuan lain yang ingin di capai oleh negara.  

2.  Gazy inayah berpendapat : pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang 

di tentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa 

adanya imbalan tertentu.  Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si 
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pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secra umum 

dan untuk memnuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 

3.  Abdul qadim zallum berpendapat: pajak adalah harta yang di wajibkan Allah 

Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos 

pengeluaran yang memang di wajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak 

ada uang /harta. 

 Dan dalam Al-qur‟an surat At-Taubah: 29 juga  dijelaskan  bahwa  setiap  

orang  yang mampu  dan  tunduk  terhadap ajaran agama  Islam  harus  

menjalankan  perintah  Allah  salah  satunya  perintah  untuk membayar pajak, 

yang berbunyi : 

ال                     ال                                                 ال                                       ال                               

                                                                                                                   

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

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

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk. (QS At-Taubah: 29) 

 

 Maksudnya adalah Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 

Allah dan tidak pula kepada hari kemudian) jika tidak demikian niscaya dari 

dahulu mereka sudah beriman kepada Nabi saw. (dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya) seperti 

khamar (dan tidak beragama dengan agama yang benar) yakni agama yang telah 

ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu agama Islam 

(yaitu orang-orang) lafal alladziina pada ayat ini berkedudukan menjelaskan lafal 
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alladziina pada awal ayat (yang diberikan Alkitab kepada mereka) kepada orang-

orang Yahudi dan orang-orang Nasrani (sampai mereka membayar jizyah) kharaj 

yang dibebankan kepada mereka untuk membayarnya setiap tahun (dengan patuh) 

lafal yadin berkedudukan menjadi hal/kata keterangan, artinya, secara taat dan 

patuh, atau mereka menyerahkannya secara langsung tanpa memakai perantara 

atau wakil (sedangkan mereka dalam keadaan tunduk) yaitu patuh dan taat 

terhadap peraturan/hukum Islam. 

Alasan kaum muslim menunaikan pajak ditetapkan oleh negara disamping 

penunaian zakat. Antara lain solidaritas dan tolong-menolong sesama. Sesama 

kaum muslim dan  sesame umat  manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan 

kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran Surah Al-

Baqarah Ayat 267 yang berbunyi : 

ال                                                                                                                               
                                   

                            ال                                                                        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 

lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS At-Taubah: 267) 

 

 Dalam islam telah dijelaskan dalil dalil baik secara umum maupun khusus 

masalah penghindaran pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana 

firman Allah dalam Surah Al-baqarah Ayat  195: 
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ال                                                                                                                                  

 Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(QS Al-

Baqarah:195)    

 
 Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa melaporkan dan membayar pajak 

secara jujur merupakan salah satu jihad dan merupakan perbuatan baik yang 

disukai Allah menurut agama. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW 

menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non 

muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, 

kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya 

jizyah adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu 

membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit 

jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. 

Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem Kharaj, yaitu pajak 

tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, 

tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi 

hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia 

memberikan separo hasil produksinya kepada negara.  

 Setelah mengurangi sepertiga sebagai konpensasi dari kemungkinan 

kelebihan penaksiran, dan sisanya yang dua pertiga dibagi-bagikan, setengahnya 

untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembanganya, 

kharaj menjadi sumber pemasukan bagi Negara. Pada masa khalifah Umar, 

mengintruksikan kepada gubernur agar menarik zakat dari satu kuda yang berniali 

20.000 sebesar satu dinar dan didistribusukan kepada Fakir miskin serta budak-
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budak. Paska penaklukan Syria, Sawad (Iarak) dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal 

meningkat secara subtansial, kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan 

dari Mesir dua juta dinar.  

3.10 Penelitian Terdahulu 

TABEL 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 

Nama 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil Saran 

Saraswati 

dan Sujana 

(2017) 
Pengaruh Pajak, 

Mekanisme 

Bonus, dan 

Tunneling 

Incentive Pada 

Indikasi 

Melakukan 

Transfer pricing 

Transfer 

Pricing (Y) 

Pajak (X1) 

Mekanisme 

Bonus (X2) 

Tunneling 

Incentive 

(X3) 

- Pajak dan 

tunneling incentive 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing. 

- Mekanisme Bonus 

tidak berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 

Menambahkan 

variabel debt 

covenant 

sehingga dapat 

menaikkan 

koefisien 

determinasi 

Yuniasih, 

dkk (2012) 
Pengaruh pajak 

dan tunneling 

incentive pada 

keputusan 

transfer pricing 

pada perusahaan 

manufaktur 

yang listing di 

BEI 

Transfer 

pricing (Y) 

Pajak (X1) 

Tunneling 

incentive 

(X2) 

- Pajak Berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 

- Tunneling 

incentive 

Berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing 

Menggunakan 

proksi transfer 

pricing yang 

lain jika 

tersedia data 

tentang 

penjualan 

dengan pihak 

berelasi yang 

lebih rinci. 

Marfuah 

dan 

Azizah 

(2014) 

Pengaruh pajak, 

tunneling 

incentive, dan 

exchange rate 

pada keputusan 

transfer pricing 

perusahaan 

Transfer 

pricing (Y), 

Pajak (X1), 

Tunneling 

incentive 

(X2), 

Exchange 

Pajak berpengaruh 

negatif signifikan, 

tunneling incentive 

berpengaruh positif 

dan exchange rate 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

Membandingk

an sector 

industry dalam  

perusahaan 

manufaktur 
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rate (X3) transfer pricing 

Anita 

Wahyu 

Indrasti 

(2016) 

Pengaruh Pajak, 

Kepemilikan 

Asing, Bonus 

Plan dan debt 

covenant 

terhadap 

keputusan 

pereusahaan 

untuk 

melakukan 

transfer pricing 

(studi empiris 

pada perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

BEI Tahun 

2012-2015) 

Transfer 

pricing (Y), 

Kepemilika

n Asing 

(X1), Bonus 

Plan (X2), 

Debt 

covenant 

(X3) 

Pajak berpengaruh 

positif terhadap 

transfer pricing, 

kepemilikan asing 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing, Bonus 

Plan tidak 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing, debt 

covenant tidak 

berpengaruh 

terhadap transfer 

pricing. 

a. Menggunaka

n Jenis 

perusahaan 

lain 

b. menambah 

variabel lain 

yang 

mungkin 

berpengaruh 

terhadap 

transfer 

pricing. 

Nuradila 

dan 

Wibowo 

(2018) 

Tax 

Minimization 

sebagai 

Pemoderasi 

Hubungan 

antara Tunneling 

incentive, Bonus 

Mechanism, dan 

Debt covenant 

dengan 

Keputusan 

Transfer pricing 

Transfer 

pricing (Y),  

Tax 

Minimizatio

n (Z), 

Tunneling 

incentive 

(X1), Bonus 

Mechanism 

(X2), Debt 

covenant 

(X3). 

Tunnelin Incentive 

dan Debt covenant 

berpengaruh  

signifikan terhadap 

keputusan TP. 

Bonus mechanism 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

TP. Tax 

Minimization 

memoderasi secara 

signifikan 

pengaruh tunneling 

incentive terhadap 

TP. Tax 

minimization  tidak 

memoderasi secara 

signifikan 

pengaruh bonus 

mechanism dan 

debt covenant 

terhadap TP. 

a. Mempebany

ak sampel 

penelitian 

b. Memperpanj

ang rentan 

waktu 

penelitian. 
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Naadhiya 

Ulfa 

Aurinda 

(2018) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

keputusan 

perusahaan 

untuk 

melakukan 

transfer pricing 

Transfer 

pricing (Y), 

Pajak (X1), 

Struktur 

kepemilikan 

(X2), 

Exchange 

rate (X3), 

Leverage 

(X4) 

Pajak dan struktur 

kepemilikan tidak 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan transfer 

pricing. Variabel 

exchange rate 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan transfer 

pricing dan 

leverage 

berpengaruh 

negative terhadap 

keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan transfer 

pricing. 

a. Memperpanj

ang periode 

pengamatan 

agar sampel 

dapat lebh 

mewakili 

hasil 

penelitian 

b. Mengg

unakan 

proksi atau 

faktor lain 

seperti good 

corporate 

governance  

 

3.11 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai gambaran menyeluruh tentang 

pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing. Maka penulis menuangkan 

kerangka pemikiran dalam bentuk skema kerangka pemikiran yang dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut ini. 
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Gambar 2.1 

MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Hipotesis Penelitian 

3.12.1 Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer 

pricing 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mardiasmo, 2011:1). Pajak adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan 

oleh wajib pajak yang berdasarkan undang-undang. Namun pada kenyataannya 

masih banyak wajib pajak yang tidak patuh pajak. Wajib pajak orang pribadi 

maupun wajib pajak badan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari 

pembayaran pajak. 

Transfer pricing adalah kebijakan dalam penentuan harga untuk 

melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.  

Pajak (X1) 

Mekanisme 

Bonus(X2) 

Tunneling 

Incentive (X3) 

Debt Covenant 

(X4) 

Transfer Pricing 

(Y) 
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Semakin tinggi tarif pajak suatu negara makan akan semakin besar beban 

pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perusahaan cenderung mencari celah 

untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang legal agar tidak 

dikenakan sanksi. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan 

melakukan transfer pricing. Dimana perusahaan akan melakukan transaksi dengan 

pihak afiliasi yang mengakibatkan perusahaan merugi dengan tujuan untuk 

menghindari pembayaran pajak. Ataupun dengan cara mengalihkan keuntungan 

dengan pihak yang memiliki hubungan isitemewa yang berada di Negara dengan 

tariff pajak yang rendah. Dengan demikian kewajiban membayar pajak 

perusahaan akan semakin kecil. Hal ini merugikan Negara, namun karena belum 

tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan transfer pricing seringkali 

dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan 

multinasional semakin termotivasi untuk melakukan transfer pricing (Julaikah 

dalam Arfina, 2017). 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Refgia (2017), Pramana 

(2014), dan Cahyadi (2018) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap 

transfer pricing, namun penelitian yang dilakukan oleh Aurinda (2018) 

menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukakan adalah: 

H1: Pajak diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan             

melakukan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 
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3.12.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Untuk Melakukan  

Transfer pricing  

Menurut Adisu (2008:76) Bonus adalah tambahan upah yang diterima 

pekerja/kayawan karena ada sesuatu hal. Adapun kriteria yang berlaku umum 

dalam pemberian bonus adalah: 

1). Posisi Jabatan 

2). Masa Kerja 

3). Mncapai Target Tertentu 

 Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering 

digunkan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau 

manajer. Maka, karena berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat 

memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. 

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan 

kinerja yang baik kepada pemilik bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik 

perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat 

menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang 

bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara 

keseluruhan.  

Dalam upaya memaksimalkan laba perusahaan maka pihak yang 

berkepentingan akan melakukan transfer pricing. Maksimalnya laba yang 

diperoleh perusahaan dengan metode transfer pricing, maka akan semakin besar 

pula bonus yang akan diterima oleh para pihak pemegang kepentingan tersebut. 

Hal ini didukung oleh pendapat Horngren dalam Refgia (2017) yang menyatakan 
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bahwa kompensasi (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim 

dalam satu organisasi. semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang 

dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Mispiyanti (2015) dan Refgia 

(2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hartati, dkk (2014) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap 

transfer pricing. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah: 

H2:  Mekanisme bonus diduga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 

3.12.3 Pengaruh Tunneling incentive Terhadap Keputusan Untuk 

Melakukan Transfer pricing 

Menurut Hartati, dkk (2014) Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari 

pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi 

keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang 

saham minoritas. Munculnya tunneling incentive ini karena adanya masalah 

keagenan antara pemegang saham  mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hal 

ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing 

pihak. Kepemilikian saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu 

kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis 

perusahaan yang berada dibawah kendalinya. 
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Jika praktik transfer pricing dalam tunneling ini dilakukan oleh 

perusahaan anak dengan cara menjual persediaan kepada anak perusahaan induk 

dengan harga jauh dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh 

pada pendapatan yang diperoleh perusahaan anak. Menjual persediaan dengan 

harga yang jauh dibawah harga pasar akan menyebabkan laba perusahaan semakin 

kecil. Atau jika anak membeli persediaan dari perusahaan induk dengan harga 

jauh diatas harga pasar maka pembebanan biaya bahan baku akan mempengarui 

laba yang akan diperoleh perusahaan anak. Hal ini akan menguntungkan 

perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas 

perusahaan tersebut. Berbeda halnya dengan pemegang saham minoritas yang 

jelas dirugikan oleh praktik transfer pricing. Dividen yang akan diterima oleh 

pemegang saham minoritas akan semakin kecil atau bahkan tidak akan ada 

pembagian dividen akibat perusahaan mengalami kerugian. 

Pengaruh tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing telah 

diteliti oleh Mispiyanti (2014) dan Refgia (2017) menyatakan bahwa tunneling 

incentive tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin dan Putri (2018) menyatakan bahwa 

tunneling incentive berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Berdasarkan 

uraian diatas maka hipotesisnya adalah: 

H3:  Tunneling incentive diduga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.  
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3.12.4 Pengaruh Debt covenant Terhadap Keputusan Untuk Melakukan 

Transfer pricing 

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor 

untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery 

pinjaman (Cochran dalam Verawaty, 2011). 

Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan maka akan besar pula 

kemungkinan manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan 

laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan 

menghindari peraturan kredit adalah dengan transfer pricing. Dalam debt 

covenant hypotesis 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 periode masa depan ke 

periode masa kini (Pramana, 2014).  

Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan 

perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode 

akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan 

kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis, yakni dengan melakukan transfer 

pricing. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Debt covenant diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan untuk melakukan transfer pricing pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. 
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2.12.5 Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt     

Covenant Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing 

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

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

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

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan 

sebagai wajib pajak wajib menunaikan kewajiban perpajakannya. Suatu 

perusahaan yang memiliki laba yang tinggi wajib membayar pajak sesuai dengan 

ketentuan.  

Dengan motivasi mendapatkan bonus yang tinggi, dan keuntungan untuk 

kepentingan pribadi, individu akan melakukan transfer pricing untuk mencapai 

tujuan tersebut. Selain itu, Perusahaan yang melakukan perjanjian hutang untuk 

menghindari terkena pinalti juga melakukan transfer pricing dimana pihak-pihak 

yang terkait akan memilih metode akuntansi yang tepat agar laporan keuangan 

yang disampaikan laba. Salah satu cara yakni dengan mengakui laba masa yang 

akan datang sebagai laba masa kini. Dengan demikian hipotesisnya adalah: 

H5: Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive dan Debt Covenant 

diduga memiliki pengaruh yang signifikan pada keputusan untuk 

melakukan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2015-2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang menggunakan data 

sekunder. Menurut Sekaran (2017:130) data skunder adalah data yang mengacu 

pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti 

mengumpulkan informasi pendahuluan. Data skunder yang digunakan adalah data 

laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2017 yang diperoleh dari www.idx.co.id.  Selain itu, 

data atau informasi lain diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan dari 

website. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah perusahaan  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2015-2017. Adapun jumlah populasi 

adalah 543 perusahaan. 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2017:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

http://www.idx.co.id/
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karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel  yang diambil dari populasi itu. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu 

metode penyampelan dengan berdasarkan kriteria tertentu (Chandrarin, 

2017:127). 

Kriteria sampel tersebut adalah: 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2015-2017. 

2. Perusahaan pertambangan menerbitkan data laporan keuangan (annual 

report) per 31 Desember periode 2015-2017 secara berturut-turut. 

3. Perusahaan pertambangan tidak mengalami kerugian selama periode 

pengamatan. 

4. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham minimal 20%. 

TABEL 3.1 

PENENTUAN SAMPEL 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 543 

2 Perusahaan Non Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI (493) 

3 Perusahaan Yang Delisting Dan IPO Selama Periode 

Pengamatan 

(11) 

4 Perusahaan Yang Mengalami Kerugian Selama Periode 

Pengamatan. 

(28) 

5 Jumlah 11 

 Sampel (11 X 3) 33 

Sumber: Olahan Peneliti 
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TABEL 3.2 

 

TABEL 3.2 

SAMPEL 

No Kode  Nama Perusahaan 

1 ADRO PT. Adaro Energy 

2 GEMS PT. Golden Energy Mines 

3 ITMG PT. Indo Tambang Raya Megah  

4 KKGI PT. Resource Alam Indonesia 

5 MYOH PT. Samindo Resource 

6 PTBA PT. Bukit Asam 

7 TOBA PT. Toba Bara Sejahtera 

8 RIUS PT. Radiant Utama Interinsco 

9 ARTI PT. Ratu Prabu Energi 

10 TINS PT. Timah 

11 INCO PT. Vale Indonesia 

  Sumber : data diolah 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yakni dengan 

mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan transfer pricing. 

Serta mencari, melihat dan mempelajari data-data yang diperoleh dari Indonesian 

Stock Exchange (IDX). 

3.4 Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Dependen 

3.4.1.1 Transfer pricing (Y) 
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Penelitian ini menggunakan variabel transfer pricing sebagai variabel 

dependen. Dimana transfer pricing disimbolkan dengan (Y) diukur dengan 

mengunakan variabel dummy, artinya nilai variabel tersebut terbatas pada 0 dan 1 

saja (Arfina, 2017). 

Score 0 : Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi). 

Score 1 : Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki 

hubungan istimewa (pihak afiliasi). 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Pajak (X1) 

Variabel pajak diukur dengan effective tax rate (ETR) dimana ETR adalah 

sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR 

sering dipergunakan sebagai landasan oleh stakeholder dalam pengambilan 

keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola 

perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas (Ardyansah dalam Sarawati, 2017). 

 

3.4.2.2 Mekanisme Bonus (X2) 

Menurut Adisu (2008:76) Bonus adalah tambahan upah yang diterima 

pekerja/kayawan karena ada sesuatu hal. Sehingga untuk variabel ini akan diukur 

dengan rumus ITRENDLB yaitu berdasarkan prosentase pencapaian laba bersih 

pada tahun t terhadap laba bersih pada tahun t-1 (Saraswati, 2017). 
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3.4.2.3 Tunneling incentive (X3) 

Variabel tunneling incentive pada penelitian ini didasarkan pada besarnya 

kepemilikan saham asing yang minimal 25% (dua puluh lima persen). Entitas 

dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung ataupun tak langsung 

terhadap entitas lainnya apabila menyertakan modal 25% atau lebih berdasarkan 

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1994. 

 

3.4.2.4 Debt covenant (X4) 

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur 

untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery 

pinjaman (Cochran dalam Indrasti, 2006). Ketika perusahaan menerima pinjaman 

dari kreditur, maka perusahaan akan melakukan kontrak perjanjian hutang dengan 

pihak kreditur. Isi dari perjanjian tersebut salah satunya adalah pinalti yang akan 

dikenakan kepada perusahaan apabila tidak mampu untuk membayar hutangnya. 

Untuk menghindari pinalti tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan 

perusahaan adalah mengetahui rasio hutang yang dimiliki perusahaan terhadap 

kemampuan perusahaan membayar hutang tersebut guna menghindari pinalti. 

Untuk mengidentifikasi debt covenant dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan proksi dengan rasio hutang (Pearce & Richard, 2008:287). 
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Menurut Rufaidah (2014:46) Semakin rendah rasio semakin baik karena 

financial leverage yang ditanggung perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika 

rasio lebih rendah dari 100%, maka sebagian aset perusahaan dibiayai melalui 

ekuitas. Namun jika rasio lebih besar dari 100%, maka sebagian aset perusahaan 

dibiayai oleh hutang perusahaan. 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya 

Variable Definisi 

Operasional 

Pengukuran Skala Sumber  

Transfer 

pricing 

(Y) 

Diproksikan 

dengan dummy 

1: melakukan transfer pricing 

0: tidak melakukan transfer 

pricing 

Dummy Arfina 

(2017) 

Pajak (X1) Diproksikan 

dengan 

effective tax 

rate 

 

 

Rasio  Saraswati 

(2017) 

Mekanism

e Bonus 

(X2) 

Diproksikan 

dengan 

ITRENDLB 
 

 

Rasio  Saraswati 

(2017) 

Tunneling 

incentive 

(X3) 

Diproksikan 

pada besarnya 
kepemilikan 

saham asing 

yang melebihi 

20% (dua 

puluh persen). 

 

 

Rasio  Nuradila 

dan 

Raden 

(2018) 

Debt 

covenant 

(X4) 

Diproksikan 

dengan rasio 

hutang 

 

        

Rasio  Pearce & 

Richard 

(2008) 

 

3.5 Metode Analisis Data 
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Data penelitian dianalisis dan diuji dengan beberapa uji statistic yang terdiri 

dari statistik deskriptif, uji heterokedastisitas ,uji multikolineritas dan uji regresi 

logistik untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis 

statistic yaitu output EViews 10. 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel lain (Sugiyono, 

2017:11). Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

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

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi yang  lebih jelas dan 

mudah untuk dipahami. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti 

terbebas dari gangguan multikolinearitas, autokerelasi, heterokedastisitas dan 

normalitas. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan uji multikolinearitas 

dan heterokedastisitas. Uji autokorelasi tidak dapat digunakan karena uji 

autokorelasi digunakan untuk melihat pengaruh observasi tahun t dipengaruhi 

tahun sebelumnya. Uji autokorelasi hanya ditujukan untuk data yang bersifat time 

series. Sedangkan uji normalitas lebih tepat digunakan untuk data primer. Karena 

tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah data berdistribusi normal 
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atau tidak. Sementara penelitian ini menggunakan data skunder dimana data yang 

diperoleh peneliti adalah laporan keuangan yang telah diolah oleh perusahaan. 

 

3.5.2.1 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 105) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan 

keputusan untuk uji heteroskedastisitas: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur 

(bergelombang, melebur kemudian menyempit),  maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika nilai Chi-square > 0.05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Begitu 

pula sebaliknya. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013: 91) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas/variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel 

ini tidak orthogal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antara variabel bebasnya sama dengan nol. 
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1. Jika antar variabel bebas pada korelasi diatas 0,90, maka hal ini merupakan 

adanya multikolinearitas. 

2. Atau multikolinearitas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat kolinearitasnya masih dapat di toleransi. 

3. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati 0 

menunjukkan adanya multikolinearitas. 

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen digunakan analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) terhadap 

model dengan kombinasi time series dan cross section, atau disebut juga data 

panel. Terdapat beberapa keunggulan dari penggunaan data panel dibandingkan 

dengan data time series dan cross section. Pertama, dapat memberikan sejumlah 

data yang lebih besar, menaikkan derajat kebebasan, mengurangi kolinearitas 

diantara variabel penjelas, sehingga diperoleh estimasi ekonometrik yang efisien. 

Kedua, memberikan informasi yang penting bagi peneliti yang tidak dapat 

diberikan jika menggunakan data time series dan cross section. 

Data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section. 

dengan demikian persamaan model dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit = α + β1Pit + β2MBit + β3TIit + β4DCit + εit 

Dimana : 

Y  = Transfer Pricing 

P  = Pajak 

MB  = Mekanisme Bonus 
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TI  = Tunneling Incentive 

DC = Debt Covenant 

α  = Konstanta 

β1β2β3β4 = Koefisien regresi 

ε  = Residual (error) 

Menurut Sofyan (2011:200) analisis regresi dengan data panel dapat 

dilakukan dalam beberapa langkah: 

1. Estimasi data panel dengan hanya mengombinasikan data time series dan 

cross-section dengan menggunakan metode OLS sehingga dikenal dengan 

nama estimasi common effect.  

2. Estimasi data panel dengan menggunakan fixed effect, dimana metode ini 

mengasumsikan bahwa individu/perusahaan memiliki intersep yang 

berbeda. Tetapi memiliki slop regresi yang sama. Suatu individu memiliki 

intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu (time invariant). 

Untuk membedakan individu atau perusahaan dan perusahaan lainnya 

digunakan variabel dummy sehingga metode ini sering juga disebut last 

square dummy variabels (LSDV). 

3. Estimasi data panel dengan menggunakan random effect. Metode ini tidak 

menggunakan variabel dummy seperti halnya model fixed effect, tetapi 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan 

antarindividu/antarperusahaan. Model random effect mengasumsikan bahwa 

setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut 

bersifat random atau stokastik.  
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Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai 

dengan keadaan penelitian, dapat dilihat dari jumlah individu ataupun variabel 

penelitian yang digunakan. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi 

data panel. Menurut Widarjono dalam Iqbal (2015) ada beberapa uji untuk 

memilih teknik estimasi data panel yakni: 

a. Uji Chow 

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, 

bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui 

bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik F (Uji chow). Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode 

Fixed effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau 

metode commont effect. 

Jika nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak artinya 

model yang tepat untuk regresi data panel adalah model fixed effect dan 

sebaliknya. 

b. Uji Hausman 

Uji hausman ini didasarkan pad aide bahwa Last Squares Dummy Variabels 

(LSDV) dalam metode fixed effect dan Generalized Least Squares (OLS) dalam 

metode random effect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares (OLS) 

dalam metode common effect tidak efisien. Apabila nilai statistic hausman lebih 

besar dari nilai kritis Chi-squares maka hipotesis nul ditolak yangartinya model 

yang tepat untuk regresi data panel adalah model fixed effect, dan sebaliknya. 
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3.5.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik karena variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel dummy yaitu 

bernilai 0 untuk perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi), 1 untuk perusahaan melakukan 

transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi). 

3.5.4.1 Uji Statistik t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen 

dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: pajak, 

mekanisme bonus, tunneling incentive dan debt covenant berada terhadap suatu 

variabel dependen yaitu, transfer priciing, maka nilai signifikan t dibandingkan 

dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho 

diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dai 0,05 maka Ho ditolak. 

Apabila Ho ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel 

independen (X) secara simultan (bersamaan) mempunyai pengaruh terhadap 
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variabel dependen (Y) (Imam Ghozali, 2013:177). Apabila F hitung > F tabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan 

tingkat signifikan sebesar 5%. Jika nilai F hitung > F tabel maka secara bersama-

sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, 

dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil 

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

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (Goodness of Fit) dinotasikan dengan R-Squares 

yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat 

menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai 

koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel 

bebasnya. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari 

variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama 

sekali. Sementara bila nilai koefisien determinasi sama dengan 1, artinya variasi 

variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel 

bebasnya. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi 

ditentukan oleh R-squares-nya yang mempunyai  nilai antara nol dan satu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil uji hipotesis parsial (t)  menunjukkan bahwa variabel pajak memiliki t 

hitung sebesar 1.103692 lebih kecil dari t tabel yakni 1.70113 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,2843 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

melakukan transfer pricing. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 

pertama ditolak. 

2. Hasil uji hipotesis parsial (t)  menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus 

memiliki t hitung sebesar -1.008357 lebih kecil dari t tabel yakni -1.70113 

dan nilai probabilitas sebesar 0,3266 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan melakukan transfer pricing. Maka dapat 

diambil kesimpulan hipotesis kedua di tolak. 

3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa variabel tunneling incentive 

memiliki t hitung sebesar 1.708634 lebih besar dari t tabel yakni 1.70113 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0005 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tunneling incentive memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan melakukan transfer pricing. Maka dapat diambil 

kesimpulan hipotesis ketiga diterima. 
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4. Hasil uji hipotesis parsial (t)  menunjukkan bahwa debt covenant memiliki t 

hitung sebesar 0.236524 lebih kecil dari t tabel yakni 1.70113 dan nilai 

probabilitas sebesar 0.3695 lebih besar dari 0,05. dapat disimpulkan bahwa 

debt covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan melakukan 

transfer pricing. Maka dapat diambil kesimpulan hipotesis keempat ditolak.  

5. Dari hasil perhitungan secara simultan menggunakan uji F, data menunjukkan 

bahwa variabel pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt 

covenant terhadap transfer pricing menunjukkan nilai F sebesar 0,0000 lebih 

kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak, mekanisme bonus, 

tunneling incentive, dan debt covenant secara simultan mempengaruhi 

keputusan untuk melakukan transfer pricing.  

6. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R
2
) yang menunjukkan 

nilai adjusted R-square sebesar 0.731285. Hal ini menunjukkan bahwa 

73.12% variabel dependen yaitu transfer pricing dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel independen yaitu pajak, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan 

debt covenant. Sisanya sebesar 26.88% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model penelitian ini.  

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil analisis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan memberpikan perhatian terhadap faktor-faktor yang 

memotivasi manajemen untuk melakukan transfer pricing antara lain 
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profitabilitas. Dimana transfer pricing ini dilakukan manajemen untuk 

memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan laba perusahaan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain 

yang mungkin berpengaruh terhadap transfer pricing. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jenis perusahaan lain sebagai 

sampel penelitian dan tidak hanya sebatas pada perusahaan pertambangan. 
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LAMPIRAN 1 

TABULASI DATA 

 
 

 

PERUSAHAAN TAHUN Y X1 X2 X3 X4 

ADRO 2015 1 0,4564 0,8241 0,4391 0,4373 

  2016 1 0,3660 2,2562 0,4391 0,4195 

  2017 1 0,4130 1,5746 0,4391 0,5655 

GEMS 2015 1 -0,2487 0,1931 0,6670 0,3304 

  2016 1 0,2439 16,7122 0,6670 0,2985 

  2017 1 0,2452 3,4328 0,6670 0,4916 

ITMG 2015 1 0,5474 0,3140 0,6713 0,2918 

  2016 1 0,3192 2,0712 0,6713 0,0008 

  2017 1 0,3020 1,9333 0,6713 0,0007 

KKGI 2015 1 0,3757 1,0759 0,9478 0,2210 

  2016 1 0,3442 1,6700 0,9478 0,1449 

  2017 1 0,3377 1,4188 0,3331 0,1564 

MYOH 2015 1 0,2606 0,9218 0,6357 0,4210 

  2016 1 0,2650 0,8595 0,6357 0,2701 

  2017 1 0,2763 0,5789 0,6357 0,2453 

PTBA 2015 1 0,2353 1,0930 0,7106 0,4502 

  2016 1 0,2309 0,9938 0,7106 0,4320 

  2017 1 0,2747 2,2462 0,7106 0,3724 

TOBA 2015 1 0,3251 0,7363 0,7179 0,4822 

  2016 1 0,4386 0,9560 0,7179 1,8485 

  2017 1 0,3127 2,7846 0,6191 0,4982 

RIUS 2015 0 0,3714 0,7365 0,2264 0,6900 

  2016 0 0,4934 0,6315 0,2264 0,6326 

  2017 0 0,4089 0,8025 0,2264 0,6036 

ARTI 2015 0 -0,7584 0,6000 0,5621 0,3116 

  2016 0 -3,6953 0,5184 0,2964 0,3384 

  2017 0 0,1213 3,1296 0,2633 0,2980 

TINS 2015 1 0,3675 0,1509 0,6500 0,4212 

  2016 1 0,3179 2,4810 0,6500 0,4079 

  2017 1 0,2894 1,9940 0,6500 0,4896 

INCO 2015 1 0,2752 0,2931 0,5873 0,1989 

  2016 1 0,5440 0,0377 0,5873 0,1756 

  2017 1 0,2390 8,0121 0,5876 0,1672 



 

 

LAMPIRAN 2 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Date: 09/11/19   
Time: 19:03      

Sample: 2015 2017     
      
       Y X1 X2 X3 X4 
      
       Mean  0.818182  0.160470  1.454830  0.577815  0.397361 

 Median  1.000000  0.312700  0.956000  0.635700  0.372400 

 Maximum  1.000000  0.547400  16.71220  0.947800  1.848500 

 Minimum  0.000000 -3.695300 0.037742  0.196400  0.000700 

 Std. Dev.  0.391675  0.729892  3.299683  0.191735  0.308967 

 Skewness -1.649916 -4.722025  2.390164 -0.537020  3.130890 

 Kurtosis  3.722222  25.19168  16.92719  2.888019  15.96204 

      

 Jarque-Bera  15.68943  799.7836  298.1249  1.603388  284.9336 

 Probability  0.000392  0.000000  0.000000  0.448568  0.000000 

      

 Sum  27.00000  5.295500  48.00940  19.06790  13.11290 

 Sum Sq. Dev.  4.909091  17.04775  348.4130  1.176398  3.054742 

      

 Observations  33  33  33  33  33 

 

2. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     

     

F-statistic 2.601392     Prob. F(14,18) 0.0293 

Obs*R-squared 22.08479     Prob. Chi-Square(14) 0.0769 

Scaled explained SS 19.41582     Prob. Chi-Square(14) 0.1497 
     

     

     

 

3. Uji Multikolinearitas 

 Y X1 X2 X3 X4 
      
      Y  1.000000  0.439598  0.055867  0.734829 -0.126544 

X1  0.439598  1.000000  0.047798  0.317937  0.083256 

X2  0.055867  0.047798  1.000000  0.079478  0.004607 

X3  0.734829  0.317937  0.079478  1.000000 -0.110352 

X4 -0.126544  0.083256  0.004607 -0.110352  1.000000 

 

 

 



 

 

4. Common Effect 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.067793 0.175036 0.387311 0.7015 

X1 0.128318 0.068831 1.864249 0.0728 

X2 -0.000827 0.014368 -0.057578 0.9545 

X3 1.330118 0.263274 5.052226 0.0000 

X4 -0.094527 0.155083 -0.609527 0.5471 
     
     R-squared 0.592632     Mean dependent var 0.818182 

Adjusted R-squared 0.534437     S.D. dependent var 0.391675 

S.E. of regression 0.267248     Akaike info criterion 0.337450 

Sum squared resid 1.999806     Schwarz criterion 0.564193 

Log likelihood -0.567923     Hannan-Quinn criter. 0.413742 

F-statistic 10.18349     Durbin-Watson stat 1.275418 

Prob(F-statistic) 0.000032    
     
     

 

5. Fixed Effect 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/11/19   Time: 18:59   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.818182 8.13E-16 1.01E+15 0.0000 

X1 3.02E-16 2.73E-16 1.103692 0.2843 

X2 -5.34E-17 5.30E-17 -1.008357 0.3266 

X3 -5.63E-15 1.34E-15 1.708634 0.0005 

X4 0.083654 6.51E-16 0.236524 0.3695 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.731285     Mean dependent var 0.818182 

Adjusted R-squared 0.731285     S.D. dependent var 0.391675 

S.E. of regression 7.51E-16     Akaike info criterion -66.51041 

Sum squared resid 1.01E-29     Schwarz criterion -65.83018 

Log likelihood 1112.422     Hannan-Quinn criter. -66.28154 

F-statistic 6.22E+29     Durbin-Watson stat 2.120405 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 



 

 

6. Random Effect 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/11/19   Time: 19:02   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 33  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.818182 0.061945 13.20828 0.0000 

X1 1.11E-30 2.73E-16 4.06E-15 1.0000 

X2 3.24E-32 5.30E-17 6.11E-16 1.0000 

X3 2.32E-29 1.34E-15 1.73E-14 1.0000 

X4 -2.34E-30 6.51E-16 -3.59E-15 1.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.204482 1.0000 

Idiosyncratic random 7.51E-16 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.731285     Mean dependent var 1.73E-15 

Adjusted R-squared -0.142857     S.D. dependent var 8.26E-16 

S.E. of regression 9.07E-16     Sum squared resid 2.30E-29 

F-statistic 0.000000     Durbin-Watson stat 0.000000 

Prob(F-statistic) 1.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.818182 

Sum squared resid 4.909091     Durbin-Watson stat 0.000000 
     
     

  

7. Uji Chow 

Redundant Fixed effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F  3.54936952 (10,18) 0.0000 

Cross-section Chi-square 2225.979454 10 0.0000 
     
       

 

 

 



 

 

8. 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 
27156606461

417116 4 0.0000 
     
      

9. UJI REGRESI DATA PANEL 

FIXED EFFECT 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/11/19   Time: 18:59   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.818182 8.13E-16 1.01E+15 0.0000 

X1 3.02E-16 2.73E-16 1.103692 0.2843 

X2 -5.34E-17 5.30E-17 -1.008357 0.3266 

X3 -5.63E-15 1.34E-15 1.708634 0.0005 

X4 0.083654 6.51E-16 0.236524 0.3695 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0,731285     Mean dependent var 0.818182 

Adjusted R-squared 0.731285     S.D. dependent var 0.391675 

S.E. of regression 7.51E-16     Akaike info criterion -66.51041 

Sum squared resid 1.01E-29     Schwarz criterion -65.83018 

Log likelihood 1112.422     Hannan-Quinn criter. -66.28154 

F-statistic 6.22E+29     Durbin-Watson stat 2.120405 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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