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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi ekonomi telah membuat perkembangan perekonomian di dunia 

semakin pesat. Arus barang dan permodalan antar negara semakin banyak, 

pergerakan modal dan dana dari suatu negara kenegara lain meningkat sangat pesat 

dari sebelumnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahan yang kegiatan usahanya 

tidak hanya dilakukan di negara sendiri tetapi sudah menambah sampai 

kemancanegara dan menjadi perusahaan multinasional. Dalam perusahaan 

multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah 

satunya adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan perusahaan dengan 

perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan 

istimewa. 

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan multinasional karena perkembangan 

perekonomian di dunia ini yaitu perbedaan tarif pajak yang berlaku disetiap negara. 

Persoalan pokok yang dihadapi perusahaan multinasional tersebut sehubungan 

dengan investasi asing adalah transfer pricing. Transfer pricing adalah harga yang 

terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer  ke divisi 

yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa. Transaksi transfer pricing dapat terjadi pada divisi dalam satu 
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perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang 

ada diluar negeri (Yuniasih, 2012). 

Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing ini bisa menjadi suatu 

masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan 

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

perusahan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah 

karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih 

sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan 

membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan 

penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan 

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

heaven country (Pramana, 2014). 

Menurut Blocher, dkk (1999), penelitian akhir-akhir ini telah menemukan 

bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasioanl (MNC) melihat 

transfer pricing sebagai salah satu isu pajak internasional utama, dan lebih dari 

setengah dari perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling 

penting. Sebagian besar negara sekarang menerima perjanjian midal Organization 

for Economic Cooperationn and Development (OECD), yang menyatakan bahwa 

harga transfer sebaiknya disesuaikan dengan menggunakan standar arm’s-length, 

artinya pada suatu harga yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang independen 

(Suandy, 2008: 68). 
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Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP 

Kemenkeu, Mekar Satria Utama mengungkapkan (2016), sebanyak 2.000 

perusahaan terindikasi mengemplang pajak karena alasan merugi 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. "Ada perbedaan tarif 

antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. 

Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-

perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri 

untung," jelas Mekar.  

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. "Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi 

pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya 

biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu 

mengalami kerugian bertambah dan terus menerus," tuturnya.  

http://news.liputan6.com/read/2464413/jokowi-sinergi-jadi-kunci-penegakan-hukum-penggelapan-pajak
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Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk 

mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi 

rugi lagi. 

Dibawah ini terdapat jumlah kerugian Indonesia yang ditimbulkan dari 

transfer pricing pada tahun 2003-2012 (Dalam US $ milliar). 

     Gambar 1.1 

        Jumlah Transfer Pricing di Indonesia 

 

 Sumber : Global Financial Integrity Report, 2014 

Dari gambar diatas kita dapat mengetahui kerugian yang dialami oleh 

Indonesia akibat dari adanya praktek transfer pricing. Kerugian terbesar Indonesia 

dialami pada tahun 2008 yaitu sebesar US $ 22.128 milliar. Sedangkan pada tahun 

2010 transfer pricing di Indonesia mengalami penurunan yaitu sebesar US $ 13.637 

milliar, walupun demikian tapi dapat kita lihat praktek transfer pricing pada tahun-

tahun selanjutnya mengalami peningkatan. Menurut Ferry Irawan, Pelaksana seksi 
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Transfer Pricing dan Transaksi Khusus Lainnya, Direktorat Jendral Pajak ( dalam 

Risqoh. 2016), mengatakan bahwa praktik transfer pricing dari tahun 2012 terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Di Indonesia sendiri, perusahaan multinasional yang  melakukan transfer 

pricing adalah Toyota Indonesia. Kasus skandal Toyota yang terendus setelah 

Direktorat Jendral Pajak memeriksa SPT (surat pemberitahuan pajak tahunan) 

Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan, pajak Toyota pada 2007 dan 

2008 juga ikut diperiksa karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada 

tahun-tahun itu. Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak 

menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok 

lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, 

rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan 

juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen 

setahun kemudian.  

Hal itu dapat terjadi karena Toyota melakukan restruksi mendasar, dan pada 

tahun 2003. Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada 

Toyota Motor Corporation Jepang. Alasannya, Astra punya utang jatuh tempo yang 

tak bisa ditangguhkan lagi. Toyota Jepang kini menguasai 95 persen saham Toyota 

Astra Motor. Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia (TMMIN). Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik, Astra 

dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen 

tunggal pemegang merek dengan nama lama: Toyota Astra Motor (TAM). Setelah 

restrukturisasi itulah, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya 
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keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. 

Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah.  

Pada 2004, pasca-restrukturisasi, dua perusahaan Toyota (TMMIN dan 

TAM) hanya membayar pajak Rp 168 miliar. Meski laba turun, omzet produksi dan 

penjualan mereka pada tahun itu justru naik 40 persen. Pemeriksa pajak 

menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya 

Toyota dengan lebih seksama. Di sinilah jejak transfer pricing perseroan ini mulai 

tercium. Dimana Toyota‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan 

menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Merujuk pada 

dokumen persidangan sengketa pajak ini, ada sejumlah temuan yang 

mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka 

ke Singapura dengan harga tidak wajar. 

Di dalam Undang-Undang Perpajakan banyak sekali kita jumpai peraturan 

yang mengatur tentang perlakuan perpajakan terhadap transaksi antara pihak-pihak 

yang memiliki hubungan istimewa, sehingga peraturan tersebut dijadikan sebuah 

dasar hukum bagi para otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas sebuah transaksi 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan 

peraturan tersebut dianggap dapat memecahkan masalah transfer pricing. 

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga 

mempunyai aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu pasal 18. 

Aturan transfer pricing biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian 

hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan 
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wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arm’s 

length. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur dipasal 18 ayat 

(4) yaitu: Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan 

ayat (3d), pasal 9 ayat (1) huruf f, dan pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: Wajib 

Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 

25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antar wajib pajak 

dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib 

Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih disebut 

terakhir; Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib 

Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak 

langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam 

garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat. Dan juga dalam Peraturan 

Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/ PMK.03/ 2016 tentang jenis 

dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang 

melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan 

tata cara pengolahannya.  

Selain pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing juga 

dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia 

terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens et al, 2000 dalam Pramana, 2014) 

sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan 

minoritas.  

Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan 

pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat 
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mengendalikan manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas 

memiliki kendali pada keputusan dari pada pemegang saham minoritas. Pemegang 

saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya 

sendiri, tanpa memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham 

minoritas. Hal lain yang membuat konflik keagenan ini adalah lemahnya 

perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham 

mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas 

(Claessens, et al 2002 dalam Pramana, 2014). Contoh tunneling adalah jaminan 

pinjaman, menjual produk dibawah harga pasar, manipulasi tingkat pembayaran 

dividen, memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk 

menduduki posisi penting di perusahaan. 

Tunneling dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui 

transaksi pihak terkait atau pembagian deviden. Transaksi pihak terkait lebih umum 

digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan 

yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk 

dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan 

yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntukan perusahaan 

induk atau pemegang saham pengendali (Yuniasih,2012). 

Salah satu hal yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer 

pricing  ialah mekanisme bonus pada perusahaan. Sesuai dengan bonus plan 

hypothesis manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai 

untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikan laba periode berjalan. 

Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan 
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diterima (Pramana, 2014). Selanjutnya, praktik akuntansi yang berlangsung akan 

berfokus pada angka-angka akuntansi yang akan diciptakan supaya kinerja baik, 

sehingga akuntabilitas dari angka akuntansi yang dibentuk dikesampingkan , maka 

praktik transfer pricing ilegal dalam akuntansi menjadi hal yang wajar, untuk 

meningkatkan penerimaan bonus mereka.  

Penelitian tentang pajak yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk 

melakukan transfer pricing sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian Yuniasih, 

dkk (2012) menemukan bahwa Pajak berpengaruh positif pada keputusan transfer 

pricing, tetapi dalam penelitian Wen (2014) Pajak tidak berpengaruh terhadap 

keputusan manajemen untuk melakukan keputusan transfer pricing. 

Penelitian tentang tunneling incentive telah dilakukan. Mutamimah (2008) 

menemukan bahwa terjadi tunneling oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik 

minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Yuniasih, dkk (2012) menemukan 

tunneling incentive berpengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan 

transfer pricing. 

Beberapa penelitian tentang mekanisme bonus telah dilakuakan oleh 

beberapa peneliti terdahulu, seperti menurut Lo, Wong, & Firth (2010 dalam 

Pramana, 2014) bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan 

perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang salah satu 

caranya adalah dengan praktek transfer pricing. Dan juga dalam penelitian Hartati 

(2014) mengatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan 

transfer pricing. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuniasih dkk (2012). 

Penelitian tersebut menguji pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan 

transfer pricing. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dan 

tunneling incentive berpengaruh positif pada perusahaan untuk melakukan transfer 

pricing. Dimana sampel yang digunakan dalam penelitian Yuniasih  adalah 

sebanyak 106 perusahaan manufaktur selama periode 2008-2010 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonisia. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian 

Yuniasih adalah periode tahun penelitian dimana pada penelitian ini saya 

menggunakan periode 2013-2015 sedangkan dalam penelitian Yuniasih 

menggunakan periode 2008-2010, dan dalam penelitian ini saya menambah satu 

variabel independennya yaitu variabel mekanisme bonus, tetapi tetap masih 

menggunakan perusahaan manufaktur, Alasan pemilihan perusahaan manufaktur 

pada penelitian ini adalah karena sebagian besar penanaman modal asing dilakukan 

pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan intern 

perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan diluar negeri 

(Mispiyanti, 2015).Motivasi saya untuk meneliti tentang transfer pricing karena 

adanya perbedaan hasil penelitian yang dikemukakan oleh para peneliti 

sebelumnya, yaitu dalam penelitian Yuniasih (2012) dan Pramana (2014) 

menemukan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan Perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing, sedangkan dalam penelitian Wen (2014) dan Marfuah 

dan Andri (2014) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh (berpengaruh 

negatif) pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. 
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Berdasarkan latar belakang inilah penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh dari pajak, tunneling incentive, dan mekanisme 

bonus terhadap transfer pricing yang dituangkan dalam penelitian berjudul 

“Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap 

Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia” 

1.2 Rumusan Masalah 

Transfer Pricing merupakan salah satu masalah penghindaran pajak yang 

banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia ia juga merupakan 

masalah penghindaraan pajak yang besar yang merugikan negara. Berdasarkan hal 

tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing dengan 

perumusan masalah yang ditanyakan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing? 

2. Apakah tunneling Incentive berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

untuk melakukan transfer pricing? 

3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

untuk melakukan transfer pricing? 

 

 



12 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh tunneling incentive terhadap keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing. 

3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan 

perusahaan untuk melakukan transfer pricing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengaruh pajak  tunneling 

incentive, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi tentang 

pengaruh pajak  tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap 

keputusan transfer pricing. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong 

peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir 

bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang penelitian 

terdahulu dan kerangka teoritis yang berguna untuk menunjang dan 

menyusun penelitian ini, serta diuraikan pula mengenai hipotesis 

penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil terhadap hasil penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat 

simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


